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“A Voz do Rio 

 

No sopé da serra, 

das profundezas do chão 

das águas que caem das chuvas, 

dos córregos e dos riachos  

eu saio, eu nasço, eu nasço  

nos baixios e nas chapadas, 

no coração do sertão 

nas vilas e nas cidades. 

Nos pensamentos dos vivos 

eu passo, eu sirvo, eu passo. 

Sou o som, sou sentimento, 

Sou despacho e emoção, 

Sou parque pra meninada, 

Onde se aprende a nadar. 

 

Antônio Alencar Sampaio (1997) 

 

 

 

 

 

 

Meu corpo cortado em poço 

é casa de muitos irmãos, 

fonte de muitas vidas, 

minhas pegadas no chão. 

Meu corpo picado em cacimba  

é o meu sangue minado. 

Pra matar a sede de quem tiver 

sede. 

Estão me matando, e são vocês, 

homens irmãos. 

Me olhem, me sintam, 

me usem 

me ame. 

Deixem que eu seja um RIO 

VIVO.” 
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Resumo 

 

A ordem Chelonia abrange os quelônios terrestres, marinhos e de água doce. A família 

Podocnemididae reúne três gêneros, entre eles o Podocnemis, constituído por seis espécies. A 

tartaruga-da-Amazônia (Podocnemis expansa) é o maior quelônio de água doce da América 

do Sul. Possui uma ampla distribuição nas bacias do Orinoco, Essequibo e no maior sistema 

de rios do mundo, a bacia Amazônica. Este trabalho teve como objetivo estudar as relações 

alométricas entre o tamanho de fêmeas de tartaruga-da-Amazônia com a profundidade do 

ninho, tamanho da ninhada e sucesso de eclosão. O trabalho foi realizado na Área de 

Preservação Ambiental Meandros do Araguaia, entre os estados de Goiás e Mato Grosso, nos 

meses de outubro, novembro e dezembro dos anos de 2009 e 2010. Foram obtidos os dados 

biométricos (peso e comprimento da carapaça) e a profundidade dos ninhos para as fêmeas 

capturadas, e anotado o tamanho da ninhada. As fêmeas capturadas apresentaram um peso 

médio de 24,61 Kg ± 5,06 (amplitude 17 – 38 Kg) e um comprimento médio da carapaça de 

65,45 ± 3,64 (amplitude 58 – 74 cm). Apesar da massa corpórea da fêmea ser uma boa 

variável para estimar o comprimento da carapaça, não foram encontradas relações entre o 

tamanho da fêmea e as variáveis: profundidade do ninho, tamanho de postura e sucesso de 

eclosão. Fêmeas menores podem construir ninhos tão profundos quanto fêmeas maiores, 

assim como depositar quantidades similares de ovos e obterem um sucesso de eclosão 

semelhante. 

Palavras-chave: Alometria; Podocnemis expansa, Conservação 
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Abstract 

 

Chelonias’ order includes land, marines and freshwater turtles. Podocnemididaes‘ family 

includes three genus, including Podocnemis, composed by six species. The Amazon-turtle 

(Podocnemis expansa) is the largest freshwater turtle in South America with a wide 

distribution in the Orinoco, Essequibo and Amazonas basins, being this last one the largest 

river system in the world. This work aimed to study allometric relationships among P. 

expansa females size, nest depth, clutch size and hatching success. This study was carried out 

at Environmental Preservation Area Meandros do Araguaia on the boundary of Goias and 

Mato Grosso States, during October, November and December 2009 and 2010. Were obtained 

biometric data (weight and carapace length) and nest depth for the captured females and 

recorded the clutch size. Captured females had an average weight of 24.61 ± 5.06 kg (range 

17 to 38 kg) and average carapace length of 65.45 ± 3.64 (range 58 to 74 cm). Despite the 

females’ body mass is a good variable to estimate the carapace length, was found no 

relationships among female’s size and nest depth, clutch size, and hatching success. Smaller 

females may build nests as deep as larger females, as well as nidify similar amounts of eggs 

and produces a similar hatching success. 

Key-words: Allometry, Podocnemis expansa, Conservation 
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1. Introdução 

 

O Brasil possui uma diversificada fauna de quelônios, entre os quais destaca-se a 

tartaruga-da-Amazônia (Podocnemis expansa), o maior quelônio de água doce da América do 

Sul. A espécie possui uma ampla distribuição nos afluentes do Orinoco, Essequibo e 

drenagens do rio Amazonas na Colômbia, Venezuela, Guiana, noroeste do Peru, leste do 

Equador, norte da Bolívia e norte do Brasil, abrangendo região das bacias do rio Araguaia 

(PRITCHARD & TREBBAU, 1984; BATAUS, 1998; SCARLATO, 2006; VOGT, 2008). 

A tartaruga-da-Amazônia, assim como o os demais membros do grupo, muitas 

vezes não recebe a devida atenção. Em alguns casos, isso ocorre devido aos poucos estudos 

populacionais. Contudo, a espécie é citada na lista para répteis e anfíbios do Livro Vermelho 

da União Internacional para a Conservação da Natureza – IUCN e está empregada na 

categoria de baixo risco e dependente de conservação. Por isso, a tartaruga-da-Amazônia 

necessita uma maior atenção, especialmente no sentido de estabelecer programas permanentes 

de conservação, expondo sua importância para as populações ribeirinhas, valorizando seus 

potenciais zootécnicos e contribuindo com o sustento milhares de famílias distribuídas ao 

longo dos rios e interior da floresta amazônica, bem como em todas as suas áreas de 

ocorrência (CORRÊA, 1978; CANTARELLI, 2006). 

A prática de utilização de P. expansa pelas comunidades tradicionais ocorre há 

mais de quatro séculos. Sua carne e seus ovos são fontes de proteína e fazem parte da 

culinária da região norte do Brasil, enquanto sua gordura é empregada na fabricação de 

pomadas medicinais, sabonetes, cosméticos, óleos e os cascos utilizados na confecção de 

adornos artesanais, além de abastecer o comércio. Como resultado da exploração contínua da 

espécie, seus estoques naturais foram reduzidos a níveis assustadores, o que causou um 

decréscimo populacional e chamou atenção do Governo Federal e de alguns pesquisadores. 

Mesmo com os notáveis esforços empregados, como a criação do Projeto Quelônios da 

Amazônia, para a conservação da espécie, esta continua potencialmente vulnerável, devido às 

adversidades do meio e à expressiva exploração humana (CORRÊA, 1978; IBAMA, 1989a; 

CANTARELLI, 2006).  

Apesar do grande empenho nas pesquisas, ainda são poucos os conhecimentos 

sobre os quelônios. Por isso, a geração de novas informações sobre aspectos reprodutivos e 

populacionais desses animais é muito importante para esclarecer questões sobre a ecologia 
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das espécies, bem como a sua utilização pelas populações locais, viabilizando acompanhar 

seus níveis populacionais além de fornecer recursos para sua conservação (CANTARELLI, 

2006; PORTELINHA, 2010).  

Os estudos de alometria reprodutiva podem gerar informações sobre o tamanho da 

ninhada produzida em relação às variáveis biométricas da fêmea, além de cooperar sobre a 

compreensão dos aspectos físicos do ninho, que pode determinar a sobrevivência dos filhotes, 

sua determinação sexual e o risco de predação. Mesmo com a ampla distribuição do gênero 

Podocnemis, sabe-se pouco sobre as estratégias reprodutivas de suas espécies 

(PORTELINHA, 2010). Por isso, para compreender melhor os aspectos reprodutivos de P. 

expansa, e o investimento das fêmeas na ninhada, este estudo avaliou as relações alométricas 

entre os dados biométricos da fêmea, a profundidade do ninho e o tamanho da ninhada, 

contribuindo com conhecimentos sobre a espécie e auxiliando para a sua conservação e 

manejo. 

 

2. Objetivos 

 

2.1 Objetivo Geral 

• Correlacionar os dados biométricos das fêmeas com a profundidade do ninho e 

o tamanho da ninhada da tartaruga-da-Amazônia (P. expansa) na Área de 

Proteção Ambiental Meandros do Araguaia GO/MT. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

• Capturar fêmeas de P. expansa após a desova e coletar seus respectivos dados 

biométricos;  

• Marcar os ninhos de P. expansa nas praias de nidificação; 

• Medir a profundidade dos ninhos e calcular o tamanho da ninhada. 

 

3. Justificativa 

Apesar de registros da existência dos quelônios (cágados, jabutis e tartarugas) há 

mais de 200 milhões de anos, quando se trata de biodiversidade animal há grande carência de 

estudos sobre este grupo (FERRI, 2002). Os poucos trabalhos realizados em Unidades de 
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Conservação (UC’s) sobre quelônios são de extrema importância, pois contribuem para o 

conhecimento acerca do status populacional e reprodutivo da espécie, o que auxilia projetos 

ligados à conservação e à criação comercial.  

Assim, esse estudo vem somar-se aos poucos existentes no esforço de 

compreender aspectos sobre a biologia reprodutiva da espécie na APA Meandros do Rio 

Araguaia, correlacionando dados biométricos das fêmeas com a profundidade do ninho e o 

tamanho da ninhada da tartaruga-da-Amazônia (Podocnemis expansa), com a finalidade de 

contribuir com os conhecimentos sobre a espécie, e assim, auxiliar na sua conservação. 

 

4. Desenvolvimento 

 

4.1 Classificação dos Quelônios 

Em amplo sentido, tartaruga é a denominação popular para os quelônios (Ordem 

Chelonia ou Testudines). O nome “tartaruga” surgiu provavelmente no século XIII, 

correspondendo etimologicamente a “que habita o tártaro: pertencente ao inferno e demônio”. 

As espécies que habitavam pântanos e lodos eram tidas para os antigos orientais como 

“personificação do mal e da heresia”. No entanto, os quelônios formam o único grupo de 

répteis que não causam aversão ao homem, mostrando ser totalmente dóceis e procurados 

como animais de estimação, servindo como atração nos jardins zoológicos. Os movimentos 

lentos da maioria das espécies terrestres os fazem parecer inofensivos e, sua anatomia, 

desperta a curiosidade humana. Além disso, as tartarugas já serviam de alimento desde os 

povos primitivos. A carne desses répteis é apreciada em vários países, onde são preparadas 

famosas e caras iguarias (IBAMA, 1989a). A ordem Chelonia, aglomera os quelônios 

terrestre, marinhos e de água doce (FERRI, 2002). Os quelônios existentes estão classificados 

em 13 famílias, distribuídas atualmente em 336 espécies catalogadas. Entre os quelônios, 

encontram-se duas sub-ordens: Cryptodira, onde os animais retraem a cabeça para dentro do 

casco por meio de uma flexão vertical e Pleurodira, que caracterizada pelos que flexionam o 

pescoço lateralmente (IBAMA, 1989a; POUGH, JANIS & HEISER, 2003). 

O casco é a característica mais distintiva de um quelônio, além de ser a chave do 

sucesso do grupo. Os corpos são envolvidos por duas conchas ósseas, uma carapaça dorsal e 

um plastrão ventral, que estão ligados lateralmente. A carapaça é composta de ossos 

dérmicos, onde há onze pares de ossos periféricos e mais dois ossos não pareados na linha 
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mediana dorsal que formam a margem da carapaça. As costelas dos que1ônios são únicas 

entre os tetrápodes por serem externas às cinturas. O plastrão é a parte ventral mais achatada e 

é formado principalmente por ossificações dérmicas, além de ser recoberto por uma série de 

seis escudos pareados. Os ossos da carapaça são recobertos por escudos córneos, de origem 

epidérmica, que não coincidem em número e posição com os ossos subjacentes. Outra forte 

característica é a ausência de dentes, presença de mandíbulas desenvolvidas que assumem a 

forma de um bico córneo, língua não extensível, presença de pálpebras e os membros são 

basicamente pentadáctilos (ORR, 2000; POUGH et al., 2003). 

Os quelônios estão entre os vertebrados mais especializados morfologicalmente, 

em função de suas associações com os habitats terrestres, de água doce e marinhos.  De 

acordo com Orr (2000) as tartarugas marinhas bem como as de água doce podem alterar o 

peso específico de seus corpos, a fim de permanecer em certos níveis na água. Também, é 

perceptível que os quelônios aquáticos possuam carapaças baixas que proporcionam pouca 

resistência ao deslocamento na água. São animais de vida longa, com pequena capacidade 

para crescimento populacional rápido, e acredita-se que as espécies de maior porte são as mais 

longevas (POUGH et al., 2003). O tamanho dos quelônios é bem diversificado. Para Ferri 

(2002) as menores espécies são dulcícolas, medindo cerca de 10 cm de comprimento, já 

Pough et al. (2003) afirma que a tartaruga-de-couro (Dermochelys coriacea) é o maior 

quelônio vivo, podendo os adultos pesarem até 1.000 quilos. 

Através da regulação da troca de energia térmica com o ambiente, denominada 

ectotermia, os quelônios conseguem atingir um grau considerável de estabilidade da 

temperatura corporal e, por isso, é comum visualizar tartarugas aquecendo-se ao sol, ou sobre 

um tronco em uma lagoa. A exposição aos raios ultravioleta pode estar envolvida na ativação 

da vitamina D, que auxilia no controle do depósito de cálcio nos ossos e casco (POUGH et al. 

2003). 

Os hábitos alimentares variam entre espécies, algumas podem ser carnívoras, 

outras herbívoras ou onívoras, optando por uma dieta mista (IBAMA, 1989a).  Quanto aos 

aspectos reprodutivos, os quelônios são ovíparos e, na maioria das vezes, enterram seus ovos 

na areia, barro ou solo. Os ovos são geralmente esféricos e envolvidos por uma casca dura ou 

mole, dependendo da espécie, e o sexo de um indivíduo é determinado pela temperatura em 

que este é exposto no ninho (ORR, 2002). De acordo com a Sociedade Brasileira de 

Herpetologia (2011), atualmente o Brasil possui 36 espécies distribuídas em seus 

ecossistemas terrestres e aquáticos. 
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4.2 Descrição da espécie Podocnemis expansa 

Reino Animalia 

Filo Chordata 

Classe Reptilia 

Ordem Chelonia ou Testudines 

Família Podocnemididae 

Gênero Podocnemis 

Espécie Podocnemis expansa  

 

A família Podocnemididae, pertencente à sub-ordem Pleurodira, conhecida como 

“tartaruga do corpo estendido”, está composta por indivíduos que apresentam pescoços 

retráteis, ou seja, “escondem a cabeça” dobrando para um lado do corpo, característica 

considerada por alguns estudiosos como procedimento primitivo e menos eficaz para a defesa. 

No passado, ocupou ambientes marinhos e terrestres, o que contribuiu para a ampla 

distribuição do gênero Podocnemis. Atualmente, esta família abrange um grupo que reúne três 

gêneros (Erymnochelis, Peltocephalus e Podocnemis) e oito espécies de quelônios de água 

doce, geralmente com coloração nos tons cinza-escuro, marrom-preto e verde oliva (ALHO & 

PÁDUA, 1979; PRITCHARD & TREBBAU, 1984; IBAMA, 1989a; IVERSON, 1992; MOLINA 

& ROCHA, 1996; NOONAN, 2000;).  

O gênero Podocnemis, assim como outros, existiu na América do Norte durante o 

Cretáceo superior. Atualmente este gênero está presente em Madagascar e na América do Sul, 

revelando P. expansa como uma espécie muito antiga. Em termos evolutivos, a espécie não 

está adaptada à presença do homem em seu ambiente natural, onde a caça e a coleta de ovos 

são uma constante ameaça a sua sobrevivência (ALHO & PÁDUA, 1979). Podocnemis 

compreende atualmente seis representantes para a Americana do Sul P. expansa e P. unifilis 

dispersas pela Bacia Amazônica e do Orinoco; P. sextuberculata na Bacia Amazônica; P. 

erythrocephala, na Bacia Amazônica e principalmente na Bacia do Rio Negro; P. vogli, na 

Bacia do Orinoco e P. lewyana no vale do Rio Magdalena (PRITCHARD, 1979; IVERSON, 

1992; CANTARELLI, 2006).  

Entre as espécies encontradas no Brasil, P. unifilis é uma das mais populares, 

sendo conhecida popularmente como tracajá. Ela possui forma ovalada, carapaça cinza escura 
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quando molhada, plastrão com coloração escura, patas curtas e cobertas com pele rugosa, 

cabeça achatada, cônica e pequena em ralação ao tamanho do corpo. Seu peso médio é de oito 

quilos, medindo cerca de 38 cm (IBAMA, 1989a) . Podocnemis sextuberculata é conhecida 

como iaçá, pitiú e cambéua (machos), e possui carapaça convexa com uma forte quilha 

vertebral protuberante na parte posterior da segunda vértebra e coloração marrom-claro a 

marrom-escuro. A espécie possui manchas amarelas com dois barbelos embaixo da boca, o 

plastrão apresenta seis pontas salientes de cor cinza ou marrom, principalmente nos 

indivíduos jovens (IBAMA, 1989a; VOGT, 2008). Já P. erytrocephala, denominada irapuca, 

é a menor espécie do gênero, medindo, aproximadamente, 32,2 cm no máximo. Possui cabeça 

com manchas avermelhadas e, quando jovens, apresentam uma coloração vermelha nas 

bordas do casco. A carapaça é marrom-escura a preta e distintamente oval, com uma quilha 

relativamente proeminente em filhotes e o plastrão é geralmente amarelado ou acinzentado 

(IBAMA, 1989a; VOGT, 2008). 

Podocnemis expansa (SCHWIGGER, 1812) é a mais famosa espécie do gênero, 

sendo popularmente conhecida como tartaruga-da-Amazônia, tartaruga-verdadeira, tartaruga 

verde, tartaruga verdadeira do Amazonas, tartaruga grande, tartaruga grande do amazonas, 

tartaruga Amazonense, capitarí – machos (Brasil), jurará- açu e araú (Índios do Amazonas), 

arrau (Venezuela), tortuga (Colômbia,Venezuela), chapanera (Colômbia, juvenis), samurita 

(Colômbia), chapara – fêmeas (Equador, Peru, Colômbia), careta (Colômbia, indivíduos 

grandes), procera (Colômbia, filhotes), jipú (Índios), harra (Índios uahibo), Gigant South 

American River Turtle (EUA), (IBAMA, 1989b; SALERA JR., 2005; ANDRADE, 2008; 

VOGT, 2008,). A distribuição da espécie está associada aos maiores tributários do Orinoco, 

Esequibo e ao sistema hidrográfico do rio Amazonas na Colômbia, Venezuela, Guiana, 

noroeste do Peru, leste do Equador, norte da Bolívia e norte do Brasil, alcançando o rio 

Araguaia, maior tributário do rio Tocantins, pertencente à Bacia Amazônica (ALHO & 

PÁDUA, 1979; BATAUS, 1998; VALENZUELA, 2001; VOGT, 2008). 

É o maior quelônio de água doce da América do Sul, sendo que a maior fêmea já 

registrada media 109 cm de comprimento e pesava 90 kg (VOGT, 2008). No Brasil, é raro 

encontrar indivíduos de grande porte e peso elevado, mesmo com a proteção e fiscalização 

das áreas de desova. Em dezembro de 2002, no estado de Roraima, no rio Branco, proveniente 

do trabalho de Cantarelli (2006), foram registrados dois indivíduos com pesos iguais ou 

superiores a 50 kg (ALHO & PÁDUA, 1979; CANTARELLI, 2006).  
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A espécie possui forma oval e os ossos do casco cobertos por escudos córneos. As 

patas são curtas, espalmadas e fortes, revestidas com pele rugosa e resistente. Cada uma das 

patas dianteiras possui cinco unhas e as patas traseiras possuem quatro unhas firmes, largas, 

semi-curvas e acanaladas em sua parte inferior. A cabeça de P. expansa possui formato 

cônico, além de ser levemente achatada e pequena em comparação ao tamanho do corpo. Os 

olhos são próximos e separados por um sulco recoberto por uma membrana nictitante 

responsável pela manutenção da umidade natural (IBAMA, 1989b). 

 As narinas localizam-se na parte anterior-superior do focinho, possibilitando que 

a espécie respire de forma quase despercebida na água. Os ouvidos se encontram atrás do 

ângulo de cada mandíbula em formato circular e protegidos por uma fina epiderme. O casco é 

dividido em uma parte superior, a carapaça, e uma inferior, o plastrão (Fig. 1), que são unidas 

por uma ponte. A carapaça de P. expansa é composta por 37 escudos, sendo dois cervicais ou 

supracaudais, seguidos de cinco escudos vertebrais, duas séries de quatro coustais ou pleurais 

de cada lado, totalizando oito e estendendo-se pelos dois lados a partir dos cervicais, há 22 

escudos marginais. Os ossos do casco são recobertos por escudos córneos e o peito é amarelo-

marfim, podendo variar em tom amarronzado com manchas escuras irregulares (ALHO & 

PÁDUA, 1979; IBAMA, 1989a; IBAMA, 1989b).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Desenho esquemático de P. expansa 
Fonte: IBAMA (1989) 

 

De acordo com Vogt (2008), a carapaça é larga, achatada, lisa, grossa, pesada e 

possui uma coloração entre cinza e preto, além de ser mais pesada na parte posterior do que 

na anterior. O plastrão tem a forma de uma cruz, possui nove ossos unidos da mesma forma e 
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é composto por 13 placas córneas epidérmicas (IBAMA, 1898a) e sua coloração varia entre 

creme, amarelo ou marrom em adultos, podendo ser branco ou creme em filhotes. Os 

membros do pescoço são acinzentados, tanto em adultos quanto em filhotes, e, na maioria dos 

indivíduos, existem dois barbelos no queixo. Os adultos possuem cérebro largo, com duas 

culminâncias na superfície maxilar que auxiliam na mastigação de material vegetal. A 

garganta possui papilas de Trueb, anéis de papilas, que ajudam na retenção de material 

particulado quando a água é eliminada no processo de alimentação. As fêmeas são maiores 

em relação aos machos (VOGT, 2008). 

Devido aos inúmeros esforços que realiza, como, nadar vários quilômetros acima 

nos cursos de rios, subir à praia e escavar os ninhos, os músculos das patas da tartaruga são 

rápidos e fortes. O simples fato do animal se assustar com a presença do homem ou de outras 

espécies fazem com que reajam rapidamente com o movimento das patas, o que pode 

acarretar em injúrias estomacais, nos ovos ou outras partes vulneráveis (VOGT, 2008). As 

tartarugas podem caminhar lentamente e se alimentarem em boa parte do tempo. São capazes 

de dormirem no fundo do corpo hídrico por muitas horas e de se manterem submersas 

somente com a ponta do nariz de fora (Fig.2). São mais ativas em horas quentes, atuando mais 

lentamente em temperaturas baixas (ALHO & PÁDUA, 1979). A dieta de P. expansa varia de 

acordo com o sexo e a idade do indivíduo (TÉRAN, 1995). A alimentação da espécie é 

diversificada, e composta de frutos, raízes, sementes, folhas de plantas arbóreas e herbáceas, 

crustáceos, moluscos, pequenos peixes e na Venezuela de esponjas de água doce e gauco 

(IBAMA, 1989a; VOGT, 2008). 

Logo que se inicia o verão, tanto os machos quanto as fêmeas, se reúnem em 

grupos, e dão inicio a jornada em direção às praias de desova, conhecida como “arribação”, 

subindo várias vezes à superfície da água, com a cabeça para fora, processo chamado de 

“bubuia” (Fig. 2), durante esse deslocamento, os grupos só consomem os alimentos que 

encontram ao acaso. Tal agregação é variável em tempo, devido à função do regime de 

vazante do rio. As fêmeas tomam sol em grupo nas praias por duas ou três semanas antes da 

nidificação, permanecendo horas expostas no período mais quente do dia, entre às 11:00 e 

15:00 horas. Tal comportamento explica-se pelo fato do banho de sol condicionar uma 

formação mais rápida dos ovos, além de possibilitar que a fêmea verifique as condições de 

temperatura e umidade da região para definir o local de postura. É durante este período de 

exposição que as fêmeas encontram-se mais ariscas, assustando-se com ruídos e movimentos 

alheios (ALHO & PÁDUA, 1979; PÁDUA, 1981; IBAMA, 1989a; VOGT, 2008). 
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Figura 2 –  “Bubuia” de P. expansa 
Fonte: Lílian Bastos (2010) 

 

A migração das tartarugas adultas, machos e fêmeas, coincide com o regime do 

rio, onde o começo da vazante motiva os animais a iniciarem a migração até o local de 

nidificação (ALHO & PÁDUA, 1982a). Por isso, o deslocamento da espécie em busca de 

áreas favoráveis à sua desova está sujeito às condições pluviométricas da região que 

determinam uma maior ou menor vazante. O deslocamento está ligado com a época de início 

da redução do nível das águas dos rios e com o surgimento dos bancos de areia ou praias, 

conhecidos como tabuleiros (IBDF, 1973; PÁDUA, 1981).  

A tartaruga sempre tende a desovar na mesma área, após percorrer longas 

distâncias nadando contra a vazante do rio. Acredita-se que os filhotes ao saírem dos ninhos 

realizam o processo de estampagem “imprinting” da área e, assim, quando adultos retornam 

ao mesmo local para nidificar (ALHO & PÁDUA, 1979; CANTARELLI, 2006). A desova é 

anual e ocorre geralmente entre os meses de outubro ou novembro devido à estiagem. Há 

divergências quanto à idade de reprodução das fêmeas, sendo que alguns autores descrevem 

que por volta dos cinco aos doze anos de idade elas já estejam em condições reprodutivas (ver 

RAMIREZ, 1956; OJASTI, 1967; ALFINITO, 1980; FERRARINI, 1980).  De acordo com 

Valenzuela (2001), a espécie possui um comportamento reprodutivo promíscuo. Bataus 

(1998) observou que a corte e a produção de sons (emitida pelos machos) ocorre 

aproximadamente três meses antes da desova, onde de três a quatro machos se aproximam de 

uma única fêmea (Fig. 3) e depois submergem, o que sugere que a cópula ocorre antes da 

desova. Porém, para Alho & Pádua (1979), a cópula ocorre após a desova, de modo que os 

espermatozóides são armazenados e usados na fecundação dos óvulos da estação seguinte. A 
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cópula ocorre em águas rasas, à beira da praia, durante a estação de nidificação, após a 

postura, comumente nos meses de maio e junho (ALHO & PÁDUA, 1979; FERRARINI, 

1980). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Cópula de P. expansa 
Fonte: SALERA JR. & MALVASIO (2005) 

 

As fases do comportamento de desova das tartarugas iniciam primeiramente com 

a agregação da população nas águas rasas próximas à praia; em seguida ocorre a subida à 

praia e a exposição ao sol; depois subida à praia durante a noite com caminhada de vistoria e 

escolha do sítio de desova e, logo em seguida, ocorre à escavação do ninho e postura, 

finalizando com o preenchimento e compactação do ninho e, por fim, o retorno à água (ALHO 

& PÁDUA, 1979; ALHO & PÁDUA, 1982). O comportamento de desova da espécie é 

descrito por Alho & Pádua. (1979) como um mecanismo de adaptação no qual o controle 

evolutivo e fisiológico tem um importante valor para a sobrevivência da espécie. O 

comportamento estereotipado da postura explica o sucesso de sua estratégia reprodutiva. 

No Brasil, geralmente a desova no estado do Acre tende a ocorrer entre os meses 

julho-agosto, no rio Araguaia em agosto-setembro, em Rondônia, Goiás e Tocantins em 

setembro, no Amapá e Mato Grosso em setembro-outubro, nos rios Trombetas, Xingu e 

Tapajós em outubro e em Roraima nos meses de dezembro-janeiro (VOGT, 2008).  

Assim como durante a exposição ao sol, no período de desova, as tartarugas 

permanecem ariscas. Qualquer ruído provocado pode ser ouvido a mais de 100 metros de 

distância e, por essa razão, as fêmeas necessitam segurança e tranqüilidade para desovar. Em 

algumas áreas de desova, há excessiva movimentação de embarcações ou pressão de pesca 
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nos pontos onde ocorre a concentração do grupo, antes da subida à praia. Todo esse estresse 

provocado pode interromper o esforço da desova e obrigar a fêmea a procurar outro ponto de 

desova, ou até mesmo outra praia (PÁDUA, 1981; CANTARELLI, 2006). Na APA Meandros 

do Rio Araguaia, mesmo com a fiscalização e as placas de conscientização (Fig. 4) proibindo 

o tráfego próximo às áreas de concentração da espécie durante o período de desova e eclosão, 

muitas embarcações e até mesmo turistas, passam pela região (obs. pessoal). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 4 – Identificação da APA 
Fonte: Ana Paula Lustosa (2010) 

 

As tartarugas constroem uma “cama” para depois depositarem seus ovos em 

ninhos elaborados com lacunas escavadas em praias arenosas dos rios e casualmente em 

praias de lagos (Fig. 5 A e B). A maioria dos ninhos encontra-se onde a areia é branca, ou 

seja, seca, e absorve muita temperatura do sol, o que facilita a abertura dos ninhos e a saída 

dos filhotes. Por isso, quando chove ou quando o nível do rio sobe e atinge os ninhos, este 

fica irremediavelmente perdido. A profundidade dos ninhos está relacionada com o lençol 

freático e as atividades de construção dos mesmos podem ser abandonadas e retomadas em 

qualquer outro ponto. O animal realiza vigorosos movimentos de remoção da areia, somente 

com as patas traseiras, firmando as patas dianteiras e inclinando-se lentamente até a posição 

vertical.  Na maioria das vezes, as tartarugas escavam o ninho e realizam a postura dos ovos 

quando escurece por completo, entre as 23:00 e 06:00 horas da manhã, porém, há relatos de 

tartarugas que nidificam durante o dia (ALFINITO, 1980; FERRARINI, 1980; BONACH, 

PIÑA & VERDADE, 2006; VOGT, 2008).  A tartaruga demora no máximo 2 horas para 
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nidificar. Após a desova, elas recobrem a cova espalhando areia em todas as direções 

(FERRARINI, 1980). 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Figura 5 – Comportamento de nidificação. A – Início da escavação; B – Desova de P. expansa. Fonte: IBAMA 

Lilian Bastos (2010) 

 
Os ovos são quase esféricos, pouco maiores que bolas de pingue-pongue, co

tom róseo-claro. De acordo com Vogt (2008) a casca é flexível, com diâmetro de 36 a 49

sendo que a média é de 38,8 mm, e o peso varia entre 24 g a 35 g (Fig. 6). Pádua (

aconselha que os ovos de tartaruga não sejam manipulados para não sofrerem rotaç

conseqüentemente, modificar a posição inicial do seu eixo. A quantidade de ovos por

varia de 40 a 160, sendo a média em torno de 100. O tempo de incubação demora de a

com a temperatura, entre 40 a 60 dias no Brasil e até 80 dias na Colômbia, e o sex

filhotes é determinado pela temperatura de incubação. (FERRARINI, 1980; PÁDUA, 

IBAMA, 1989a; VOGT, 2008).  
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Figura 6 – Ovos de P. expansa 
 

A espécie não apresenta cuidado parental sobre a ninhada, por isso, as fêmeas 

abandonam a praia após a desova, embora alguns estudos apontarem que no decorrer do 

tempo de incubação as fêmeas ainda permanecem nos arredores da praia. Isso ocorre, 

provavelmente, devido ao desgaste físico decorrente da desova ou aguardando o nascimento 

dos filhotes, podendo permanecer à espera de machos para a nova fecundação, ou ainda 

aguardando as enchentes dos rios para a viagem de regresso (ALHO & PÁDUA, 1979; 

IBAMA, 1989a; IBAMA 1989b; CANTARELLI, 2006). 

A eclosão coincide com a época da chegada das chuvas e elevação das águas e 

acontece no interior do ninho, não ocorrendo instantaneamente para todos os ovos.  A saída 

dos filhotes é caracterizada através da redução causada pelo deslizamento de areia para o 

interior do ninho,o que facilita a sua saída para a superfície. Até atingirem a maturidade, as 

tartarugas permanecem no rio durante verão e próximos à vegetação no inverno 

(FERRARINI, 1980; IBAMA, 1980b; CANTARELLI, 2006).  

Há dois fatores que auxiliam recém-eclodidos a encontrarem a água: a visão direta 

da água e a declividade do terreno. Os filhotes são extraordinariamente ativos, principalmente 

à noite. Os rastros deixados do ninho até a água apontam para a tendência de se seguir a 

declividade da praia, além da utilização da orientação visual. O percurso dos filhotes até a 

água durante a noite é maior do que o percorrido durante o dia, e possíveis depressões, 

elevações e obstáculos, como galhos, dificultam a orientação através da declividade e da 

visão, obrigando os filhotes a tomarem rotas mais longas (ALHO & PÁDUA, 1979; PÁDUA, 

1981).  
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A predação dos ovos e dos recém-eclodidos (Fig. 7) se dá em decorrência do 

equilíbrio biológico, por espécies da fauna e pelo homem. Os ovos são removidos pelo 

homem, e podem ser consumidos por formigas de fogo (Prenolepsis spp.) e jacuraru/ teiú 

(Tupinambis nigropunctatus). Durante a saída das covas, na praia, os filhotes são capturados 

pelo homem, pelo urubu (Cathartus spp. e Caragypus atratusfoetus), (Fig. 8 A), gavião 

(Spzastur spp., Acipitrideae e Falconidae),  jaburu (Jabiru mycteria),  quati (Nasua nasua), 

(Fig. 8 B) e roedores (Ratus novegecus). Na água, podem ser consumidos por piranhas 

(Pigopristis sp., Pigocentrus sp. e Serrasalno sp.), bagre (Pimelodidae), pirarara 

(Phractocephalus hemiliopterus), aruanã (Osteoglossum bicirrhosum), jaú (Paulicea 

luetkeni), piraíba/ filhote (Brachyplatystoma filamentosum), traíra (Hoplias malabariacus), 

tucunaré (Cichla spp.), pirarucu (Aparaina gigas), jacaré (Melanosuchus niger, Paleosuchus 

sp., Caiman sp.) (Fig. 8 C), ariranha (Pteronura brasiliensis), (Fig. 8 D), lontra (Lutra 

platensis) e sucuri (Bunectes murinus), (ALFINITO, 1980; IBAMA, 1980b; PÁDUA, 1981). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7 – Predação de filhotes de P. expansa 

Fonte: Ana Paula Lustosa (2010) 
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Figura 8 – Possíveis predadores de filhotes de P. expansa. A - – Urubu-de-cabeça-vermelha (Cathartes aura); B – Quati de- 
cauda-anelada (Nasua nasua); C – jacaré  (Melanosuchus niger) ; D - Ariranha (Pteronura brasiliensis). 
Fonte: Ana Paula Lustosa (2010); Lilian Bastos (2010). 

 

A taxa de sobrevivência dos filhotes é muito difícil de ser estimada, visto que, 

apresentam crescimentos diferenciados, determinados pelas características herdadas (Fig. 9). 

Sabe-se pouco sobre a rota migratória dos filhotes, e monitorá-los até a fase adulta seria a 

melhor forma de estabelecer este aspecto, o que aparenta ser inviável, pois as técnicas de 

sistemas de marcação são instáveis, devido à regeneração dos tecidos lesados ou aos elevados 

custos para o estudo (CANTARELLI, 2006). 
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Figura 9 – Sobrevivência de recém-eclodido 
Fonte: Ana Paula Lustosa (2010) 

 

4.3 Histórico de caça à Podocnemis expansa 

 

Podocnemis expansa é uma das espécies da fauna silvestre, mais dizimadas, 

devido ao seu uso insustentável. A razão pela qual a espécie se encontra em baixo risco, se 

atribui principalmente à caça comercial, que, em alguns lugares, ocorre desde a época 

colonial. Atualmente, as principais ameaças à sobrevivência e ao desenvolvimento das 

populações ocorrem devido à captura clandestina de indivíduos jovens e adultos, predação 

natural de neonatos e de juvenis, inundação dos ninhos pela água dos rios ou da chuva e 

coleta clandestina de ovos (FAO et al., 1997). 

Anteriormente à chegada dos europeus à bacia Amazônica, tartarugas eram 

exploradas por tribos indígenas, que utilizavam a espécie de forma sustentável e só coletavam 

o suficiente para consumo próprio. Essa realidade modificou-se com a chegada das 

embarcações européias. Durante o período colonial os produtos derivados da tartaruga eram 

tidos como prediletos, principalmente das autoridades, militares, governantes e clérigos (Fig. 

10).  Entre 1700 e 1990, milhões de fêmeas adultas da espécie foram abatidas para 

alimentação e fabricação de óleo. A tartaruga da Amazônia não era a única espécie ameaçada. 

Assim como ela, o peixe-boi do qual se fabricava o azeite e o pirarucu também foram 

explorados, além da extração de peles de animais que eram (e são) transportados de forma 

ilegal (FERRARINI, 1980; VOGT, 2008).   
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Figura 10 – Povos indígenas fornecendo Tartarugas para os Colonizadores  
Fonte: SALERA JR. & MALVASIO (2005) 

 

Entre 1848 e 1859, no alto do rio Amazonas, próximo a região de Tefé, foram 

coletados aproximadamente 48 milhões de ovos. As pessoas utilizavam a carne da tartaruga e 

os ovos para alimentação e no preparo de óleo. Calcula-se que quatro milhões de ovos foram 

destruídos por ano somente no rio Madeira. De 1885 até 1993, o mercado da cidade de Belém 

vendeu 12 toneladas métricas de gordura de tartaruga por ano. As tartarugas foram 

sistematicamente abatidas no rio Madeira e no alto do rio Amazonas. As estimativas apontam 

que mais de 200 milhões de ovos foram coletados no século XIX para fabricação de produtos 

a base de óleo. A dizimação da espécie também ocorreu no rio Orinoco na Venezuela, onde os 

registros apontam que 33 milhões de ovos foram coletados anualmente para a produção de 

óleo. Essa intensa coleta na Venezuela perdurou até 1961, último ano da caça legalizada. O 

Orinoco perdeu 11.407 de fêmeas adultas por ano de 1950 a 1956 (VOGT, 2008). 

 

4.4 Métodos de Captura para Quelônios 

Devido à escassez e as dificuldades encontradas na caça aos quelônios, além de 

utilizar a viração (Fig. 11), onde os animais são capturados com as próprias mãos e os viram 

de decúbito dorsal (plastrão para cima) para depois transportá-los, os homens criaram várias 

armadilhas, que os quelônios raramente conseguem escapar (FERRARINI, 1980). Entre tais 

metodologias de captura o uso de linha comprida com anzol é uma das mais comuns, onde é 

utilizada uma linha de nylon de 0,05 mm, com comprimento variando de acordo com a 

profundidade do local de pesca, apresentando na extremidade dois anzóis e iscas de palmito 
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ou qualquer fruta que sirva de atração.  Após a confecção a linha é lançada na água e efetuada 

a pesca normalmente. Outra prática é a de linha comprida com anzol e o auxílio do Itapuá, 

que são frequentes, e faz-se com o auxílio de uma linha de nylon de 0,20 a 0,30 mm, onde as 

extremidades contêm um prumo e anzol com isca de palmito ou frutas. O animal ingere a isca 

juntamente com o anzol e, em seguida, o pescador levanta a linha lentamente e o animal é 

levado à superfície, onde é capturado com um arpão conhecido como Itapuá que penetra na 

carapaça. O Itapuá é preso a uma linha grossa que fica armada em uma haste de madeira que 

serve de guia e sustentação (Fig. 12 e13) (IBAMA, 1989b). 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 11 – Viração. Fonte: IBAMA (1989b) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 12 – Itapuá / Tapuá 

Fonte: Adaptado de Smith (1979) 
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Figura 13 – Linha Comprida com Anzol e auxílio do Itapuá. 

Fonte: IBAMA (1989b) 
 
 

O camuri ou boiote (Fig. 14) é o método que utiliza uma linha fina, armada com 

anzol e isca em uma das extremidades. Na outra extremidade coloca-se uma bóia que é solta 

no local. O pescador espalha várias iscas com boiotes no rio, e o quelônio ao ingerir a isca, é 

fisgado pelo anzol, movimentando o boiote e proporcionando a captura pelo pescador. 

Quando o animal é de grande porte, o Itapuá é utilizado como auxílio (IBAMA, 1989b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 – Camuri ou Boiote. Fonte: Adaptado de IBAMA (1989b) 

 

O espinhel utiliza uma linha de tamanho regular chamada “estiradeira”, onde são 

atados os anzóis, com distância de 1 m entre eles. O pescador amarra duas pedras nas 

extremidades da “estiradeira” prendendo outra linha, que é amarrada a uma bóia que serve de 

Madeira

Linha Fina e 
Resistente

Chumbada

Anzol Comum
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identificação para o local em que foi colocado o espinhel. As pedras cumprem a função de 

prenderem o espinhel no fundo do rio. São colocadas nos anzóis as iscas que os animais 

ingerem juntamente com o anzol (Fig. 15). Depois de instaladas as armadilhas, o pescador 

visita várias vezes no dia os locais onde foram armados os espinheis (IBAMA, 1989b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 15 Espinhel. Fonte: Adaptado de IBAMA (1989b) 

 
 

O jatecá (Fig. 16) é um itapuá que possibilita que a haste seja aumentada 

dependendo da profundidade do local da pesca. Quando os quelônios comem no fundo da 

água, liberam a “cirringa”, uma fina espuma, que é facilmente notada por pescadores que 

emendam a haste do itapuá até atingir o fundo do lago, arpoando o animal (IBAMA, 1989b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 – Jatecá. Fonte: Adaptado de IBAMA (1989b) 
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O método pesqueiro consiste em depositar nas partes baixas do lago, frutas e 

palmito que atraem os quelônios que são capturados com o auxílio do itapuá. A lamparina 

também é utilizada como auxílio na captura, pois em noites escuras a luz da lamparina atrai o 

animal que é capturado com o itapuá. A lanterna, na maioria das vezes de carbureto de cálcio, 

permite ao pescador enxergar os quelônios na parte rasa do lago, que também são capturados 

com o itapuá. A captura por tiro ocorre no inverno, quando o animal fica exposto em troncos e 

no verão à beira dos barrancos aquecendo-se ao sol. A flecha também é utilizada, sendo 

empenada com oito a doze metros de linha, possui bico de ferro tipo seta na ponta e um arco 

de madeira para atirar no animal. Por fim, há a batição, que é considerada a “captura 

comunitária”, pois conta com a participação de várias pessoas que utilizam varas com ponta, 

no qual vão batendo e jogando dentro d'água até um ponto desejado. No fim utilizam-se todos 

os meios citados para capturar os animais. O cacuri consiste em um cercado com duas sangras 

dentro da água, onde o animal entra pela esteira e não consegue voltar ficando preso. O jequi 

é feito de vara de madeira, e é colocado virado para cima no igarapé (FERRARINI, 1980; 

IBAMA, 1989b).  

 

4.5 Conservação da espécie 

No período de 1960 a 1970, a intensa predação dos quelônios despertou atenção 

do Governo Federal. Em três de janeiro de 1967, foi publicada a Lei n° 5.197 (Anexo I), 

dispondo sobre a proteção à fauna, proibindo a livre captura, caça ou coleta de animais 

silvestres em qualquer fase de seu desenvolvimento e que vivem fora do cativeiro, bem como 

seus ninhos, abrigos e criadouros naturais, empregando de forma legal o trabalho de proteção 

aos quelônios. Em 1979, o Governo Federal com o propósito de evitar a extinção dos 

quelônios de água doce, estabeleceu um programa de proteção, originando o Projeto de 

Proteção e Manejo dos Quelônios da Amazônia, coordenado pelo extinto Instituto Brasileiro 

de Desenvolvimento Florestal (IBDF), substituído em janeiro de 1989 pelo IBAMA – 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA, 1989a).  

 Em 1990, devido à necessidade de uma melhor estruturação dos projetos de 

conservação e manejo da fauna silvestre no Brasil, vários projetos foram distribuídos em 

Centros Técnicos Especializados, e, entre eles, foi criado o Centro Nacional de Quelônios da 

Amazônia – CENAQUA. Este ficou responsável pelo Projeto Quelônios da Amazônia – PQA 

durante 11 anos. Porém, devido à necessidade de ampliação da área de atuação com a inclusão 
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de outras espécies da herpetofauna (anfíbios e répteis) no território brasileiro, foi criado em 

2001 o Centro de Conservação e Manejo de Répteis e Anfíbios – RAN, através da portaria n° 

58 de 24 de abril, assinada pelo presidente do IBAMA, Hamilton Nobre Casara, que revogou 

a portaria n° 870 de 11 de junho de 1990, que dispunha sobre a criação do CENAQUA. Após 

esta transição, as atividades do centro foram absorvidas pelo Centro Nacional de Pesquisa e 

Conservação de Répteis e Anfíbios – RAN, ligado ao Instituto Chico Mendes de Conservação 

da Biodiversidade – ICMBio, que é co-responsável pelo PQA juntamente com o IBAMA 

desde 2007 (ALFINITO, 1980; IBAMA, 1989a; CANTARELLI, 2006; IBAMA, 2011). 

O Projeto de Proteção e Manejo dos Quelônios da Amazônia (Projeto Quelônios) 

tinha como meta inicial identificar e proteger áreas de reprodução, principalmente de P. 

expansa. O objetivo principal era obter através de manejos, a recuperação gradativa dos 

estoques, de forma a viabilizar um uso responsável e de valorização do potencial da espécie, 

e, ainda, conciliar com outros animais também consumidos como o tracajá (P. unifilis) e o 

iaçá ou pitiú (P. sextuberculata). Devido à evolução metodológica, a organização estrutural e 

os resultados do manejo, o Projeto Quelônios tornou possível o desenvolvimento de programa 

de criação comercial de P. expansa e P. unifilis, ofertando ao segmento empresarial, uma 

opção econômica em base sustentável para atender o suprimento de produtos derivados da 

tartaruga-da-amazônia (CANTARELLI, 2006). 

Desde então, surgiram projetos estaduais, municipais e de iniciativa privada no 

âmbito da conservação dos quelônios de água doce, projetos estes que têm como base o 

Projeto Quelônios do Governo Federal.  Entre eles, podemos citar o Projeto Pé-de-Picha, que 

surgiu em 1999 fomentado pela Universidade Federal no Amazonas – UFAM e é 

desenvolvido nos Estados do Amazonas e do Pará (IBAMA, 2005). Há também o Projeto 

Quelônios nas Escolas, publicado em 1999, que visa contribuir com o desenvolvimento de 

práticas em educação ambiental com ênfase no ensino sobre quelônios nas escolas da Rede 

Pública Municipal, do Estado do Tocantins (SALERA JR., ARAÚJO & SOUZA, 2009). Já o 

Projeto Quelônios do Tocantins, fundado em 1995, tem como objetivo proteger os principais 

quelônios de água doce do estado (SALERA JR, 2008).  

O Projeto Quelônios do Assentamento Loroty – Queloty, com início em 2008, no 

Tocantins, no município de Lagoa da Confusão, visa somar esforços aos trabalhos já 

realizados no Estado para a preservação dos quelônios de água doce (SALERA JR. &  

ANDRADE FILHO, 2008). O Projeto Quelônios de Canuanã foi criado em 1998 e tem como 

finalidade proteger e preservar os quelônios existentes próximo à escola, assim como 
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despertar nos alunos e comunidades ribeirinhas a consciência ecológica, no âmbito da 

preservação ambiental (F. B., 2008). Para a conservação da espécie, faz-se necessária a 

fiscalização e proteção das áreas de nidificação; proteção do habitat de alimentação da 

espécie; criação de praias artificiais de desova com reservas protegidas, possibilitando a 

alimentação das tartarugas e, assim, evitando a sua migração para áreas de risco; incentivos à 

criação de programas educacionais que visem à conscientização e a sensibilização, 

principalmente das crianças (VOGT, 2008). 

 

5. Material e Métodos 

 
5.1 Área de Estudo 

Este trabalho foi desenvolvido nas praias E e F entre as coordenadas, (S:13° 

27´30,6" W: 050° 41` 21,5" e   13° 22' 48'' S   lon 50° 39' 36'' W) nos meses de outubro, 

novembro e dezembro de 2009 e de 2010, no rio Araguaia, na Área de Proteção Ambiental 

Meandros do Rio Araguaia (Anexo.2), entre os municípios de Cocalinho e São Miguel do 

Araguaia, nos Estados de Mato Grosso e Goiás. Essa Unidade de Conservação Federal (UC) 

foi criada em 1998, pelo Decreto S/N° publicado no Diário Oficial em 2 de outubro de 1998, 

(BRASIL, 1998) com a finalidade de preservação da fauna e flora da região, principalmente 

das espécies ameaçadas (MMA, 2011). 

A Área de Proteção Ambiental de Uso Sustentável é uma área extensa, com certo 

grau de antropização, dotada de atributos abióticos, bióticos, estéticos ou culturais, e tem 

como objetivo básico proteger a diversidade biológica, disciplinar o processo de ocupação e 

assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais (BRASIL, 2001). A APA Meandros 

do Rio Araguaia (Anexo 3) abriga fitofisionomias típicas do Cerrado, caracterizadas por Mata 

Ciliar, nas margens do rio Araguaia (Fig. 17), e por Parque de Cerrado e Cerradão, em trechos 

mais distantes do rio, além de áreas antropizadas formadas por pastagens e lavouras 

(SANTOS et al., 2008). 
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Figura 17 – APA Meandros do Rio Araguaia 
 

O Rio Araguaia é o maior contribuinte do rio Tocantins, nascendo na Serra dos 

Caiapós, divisa dos Estados de Goiás e Mato Grosso, possuindo cerca de 2.600 km e 

desembocando no rio Tocantins. O clima predominante da região é o tropical quente semi-

úmido, com temperaturas máximas de 38°C, nos meses de agosto e setembro, e mínima de 

22°C em julho (CANTARELLI, 2006). 

 

5.2 Marcação e controle dos ninhos 

Os ninhos foram marcados e identificados com estacas de madeira numeradas 

(Fig. 18 A), anotando-se o número de controle e a data, e posicionadas de forma que o ninho 

ficasse entre o rio e a estaca (CANTARELLI, 2006). A localização dos ninhos foi realizada a 

partir da observação dos rastros deixados na areia (Fig. 18 B) e com o auxílio de uma fina 

barra de metal, utilizada cuidadosamente para confirmar a presença dos ovos (Fig. 18 C e D) 

(IBAMA, 1989; MALVASIO, 2001).  
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Figura 18 – Métodos e procedimentos para marcação do ninho. A - Estaca numerada; B – Rastros de P. exp

Confirmação de desova com auxílio da barra de ferro; D – Barra de metal, trena e filhotes. Fontes:

Lustosa (2009); Lilian Bastos (2010).        

 

5.3 Captura e Marcação das Fêmeas 

As capturas foram realizadas sob licença SISBIO n° 13447, nos dias

outubro de 2009 e 29 de outubro e 01 de novembro de 2010, utilizando o método de

(Fig. 19 A e B), que consiste em virar o animal rapidamente para a posição de d

dorsal, impedindo a sua locomoção (FERRARINI, 1980; PORTELINHA, 2007). 
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Figura 19  – Viração de P. expansa. A – Viração; B – Impedimento de locomoção.  Foto: Ana Paula Lustosa (2009); Lilian 
Bastos (2010) 

 

Após desovarem, e à medida que se afastavam e cobriam as covas, nos 

aproximávamos rapidamente das fêmeas e as virávamos com a carapaça voltada para a areia, 

impedindo a sua fuga. Nos anos de 2009 e de 2010 foram capturadas e marcadas um total de 

61 fêmeas de P. expansa. Devido à ocorrência de repiquetes (rápida subida do nível d’água e 

inundação dos ninhos) e sobreposição de desova em ninhos, não foram coletados todos os 

dados dessas fêmeas marcadas, o que nos possibilitou trabalhar somente com 31 delas. 

Após a viração as fêmeas foram transportadas em um barco até a base do 

acampamento, onde foram realizados os procedimentos de biometria e marcação. Em 2009, a 

marcação foi realizada utilizando-se lacres plásticos numerados (ANDRADE, 2008) nos 

escudos marginais da carapaça (Fig. 20). As perfurações utilizadas para fixar os lacres nas 

carapaças foram realizados com uma furadeira manual.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 -  Marcação com lacre plástico 
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Pelo fato de nenhuma fêmea marcada com lacre ter sido recapturada, os animais 

capturados em 2010 foram marcados de acordo com a metodologia de Cagle (1939), que 

consiste em fazer cortes quadrangulares nos escudos marginais da carapaça, com o auxílio de 

uma serra (Fig. 21), eliminando, assim, o uso de quaisquer outros objetos, como, etiquetas de 

metal ou anilhas. Os escudos marginais são numerados de 1 a 12  do lado direito da carapaça, 

de acordo com Cagle (1939) (Fig. 22 A), e do lado esquerdo são numeradas as dezenas e 

centenas, como realizado por Haller (2002), (Fig. 22 B). Esta metodologia  resume-se em um 

conjunto de somatórias utilizando os escudos marginais marcados. A marcação permite 

observar a diferença biométrica destas fêmeas nas desovas posteriores, caso estas sejam 

recapturadas.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 21 -  Cortes nos escudos marginais utilizando 
serra e alicates. Fonte: Ana Paula Lustosa (2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 Marcação dos escudos marginais. A – marcação Cagle (1939); B – Marcação adaptado de Haller (2002)
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Este tipo de marcação pode ocasionar um pequeno sangramento, que é 

considerado normal, após a perfuração da carapaça, já que esta é uma estrutura irrigada. 

Devido a este motivo, foi realizada a assepsia das fêmeas marcadas, aplicando-se álcool e 

iodo no local da perfuração ou corte, assim como em pequenas feridas (Fig. 23), causadas 

provavelmente pelo esforço físico da fêmea durante a subida na praia e ao processo de 

escavação dos ninhos (PORTELINHA, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23 – Assepsia com álcool e iodo 

 

5.4 Massa Corpórea e Comprimento da Carapaça de Fêmeas  

A massa corpórea das fêmeas foi aferida utilizando uma balança de campo 

(Pesola®), com capacidade de 50 kg (Fig. 24). A medida do comprimento retilíneo da 

carapaça (Ccar; Fig. 25 A) foi realizada na parte medial, que se inicia ma borda anterior da 

sutura até ao final dos escudos supracaudais, (RHODIN & MITTERMEIER,1976; 

MALVASIO, 2001) com o auxílio de um paquímetro de madeira (Fig. 25 B).  

 

 

 

 

 

 

 



38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24 -  Aferição do peso da fêmea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25 -  Medida do Ccar. A - Biometria da Carapaça adaptado de Malvasio (2001); B – Medição com Paq
Fonte: Malvaio (2001) e Ana Paula Lustosa 

 

Em 2010, oito das 35 fêmeas capturadas receberam um transmissor (W

modelo RX-TLNX) para serem monitoradas por radiotelemetria (Fig. 26 A). A

realização da marcação, biometria e fixação dos transmissores, as fêmeas foram libera

rio Araguaia, próximas aos locais de captura (Fig. 26 B). 
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Figura 26 – A – implantação do transmissor ; B - liberação no rio Araguaia. Fonte: Ana Paula Lustosa (2010); 
Bastos (2010) 

 

5.5 Número de Ovos e Filhotes  

Após a abertura dos ninhos, foram contabilizados os filhotes vivos e mortos 

27 A) e os ovos inviáveis (Fig. 27 B) dos ninhos referentes às fêmeas marcadas. Logo ap

manejo dos filhotes, a quantidade de ovos não eclodidos foi anotada, para estimar a prod

de ovos total das fêmeas marcadas (CANTARELLI, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 27 – Dados contabilizados. A – filhotes mortos ; B – ovos inviáveis. Fonte: Ana Paula Lustosa (201
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5.6 Profundidade do Ninho 

A medida da profundidade do ninho foi tomada com uma fita métrica de 30 

metros (precisão de 1,0 cm; Fig. 28 A e B), realizada após a contagem dos filhotes vivos, 

mortos e ovos inviáveis do ninho (VALENZUELA, 2001; HALLER, 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 28 – Profundidade do ninho. A – Medida com fita métrica ; B – modelo do ninho adaptado de Bonach et al. 

(2006) . Fonte:  Bonach et al. (2006)  e Ana Paula Lustosa (2010) 
 

 
5.7 Manejo da eclosão 

Os filhotes foram acondicionados em baldes plásticos de 10 litros (Fig. 29 A) com 

capacidade de aproximadamente 300 filhotes, onde foram transportados (Fig. 29 B) até a base 

de acampamento, permanecendo em uma piscina (Fig. 29 C) até perderem o cheiro 

característico (IBAMA, 1989). Os filhotes ficaram sete dias nos berçários, em 2009, e cinco 

dias em 2010 (Fig. 29 D). No ano de 2010, devido à rápida subida do rio Araguaia, foi 

realizada uma parceria com a Associação de Pescadores e Moradores de Luiz Alves, que 

ajudaram no manejo dos filhotes (Fig. 30 A). Após o acondicionamento nos berçários, os 

filhotes foram liberados em pontos do rio Araguaia, próximos à praia e à vegetação (Fig. 30 

B). O manejo dos filhotes para os berçários e a soltura dispersa permite que um maior número 

de indivíduos consiga sobreviver nesta fase inicial, gerando uma expectativa de que mais 

animais alcancem a idade reprodutiva (CANTARELLI, 2006). 
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Figura 29 – Manejo da eclosão. A – Acondicionamento e filhotes em baldes plásticos; B –  transporte para à base; C – 
Acondicionamento em Piscina; D – Berçários. Fonte: Ana Paula Lustosa (2009; 2010) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 30 – A – Liberação dos filhotes;  B –  Parceria com a Associação de Pescadores e Moradores de Luiz Alves. 
Fonte: Ana Paula Lustosa (2010) 
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5.8 Procedimentos Analíticos 

As variáveis coletadas (CCar, peso, tamanho da ninhada, número de filhotes vivos 

e profundidade do ninho) foram analisadas através de equações de regressão linear simples, 

onde o Ccar e o Peso foram consideradas como as variáveis independentes, e o tamanho da 

ninhada, número de filhotes vivos e a profundidade do ninho consideradas como variáveis 

dependentes. Todas as análises foram executadas com a utilização programa INFOSTAT for 

Windows (INFOSTAT, 2008). 

 

6. Resultados 

Em 2009, os ninhos foram abertos 55 dias após a desova, no dia 19 de novembro. 

Em 2010, devido à cheia do rio Araguaia em 2010, os ninhos foram abertos 51 dias após a 

desova. Em 2009, foram registradas 455 desovas e em 2010 foi feita uma estimativa de 3.000 

desovas. Em 2009, foram liberados 8.629 filhotes e em 2010, devido à subida repentina do 

Rio Araguaia e ao grande número de repiquetes, foram liberados aproximadamente 30.000 

filhotes, apenas 10% do total de nascimentos. A média, desvio padrão e amplitude das 

variáveis coletadas em campo estão apresentadas na Tabela I. 

 

Tabela I – Características morfométricas dos dados coletados para P. expansa no rio Araguaia, N = número de 
amostra, SD = Desvio Padrão, Peso (Kg) = massa corpórea da fêmea, Ccar (cm) = Comprimento 
da Carapaça, Prof (cm) = Profundidade do Ninho, Tamanho da Postura = Número de Ovos 
Depositados, Sucesso de Eclosão = Número de Filhotes Vivos. 

Variável Média ± SD Amplitude  N 

Peso (Kg) 24,61 ± 5,06 17 - 38 31 

Ccar (cm) 65,45 ± 3,64 58 - 74 31 

Prof (cm) 54,10 ± 11,42 32 - 81  31 

Tamanho da Postura (N) 95,06 ± 22,94 46 - 136 31 

Sucesso de Eclosão (%) 81,10 ± 29,29 0 - 100 - 

 

Foi observado que a massa corpórea da fêmea (Kg) está relacionada com o 

comprimento da carapaça (r2 adj.=0,65, P<0,0001), ou seja, quanto maior a massa corpórea da 

fêmea, maior será o comprimento retilíneo da carapaça (Tab. II, Fig. 31 A). A profundidade 

do ninho não apresentou relação com o tamanho da fêmea (P>0,05), demonstrando que 
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fêmeas menores podem construir ninhos com profundidades similares aos de fêmeas maiores 

(Tab. II, Fig. 31 B e C). 

Não foi observada relação entre o tamanho da fêmea e o tamanho da postura 

(P>0,05; Tab. II, Fig. 31 D), sugerindo que fêmeas menores também podem nidificar 

quantidades de ovos semelhantes aos de fêmeas maiores. O sucesso de eclosão também não 

está relacionado ao tamanho da fêmea (P>0,05). A profundidade do ninho não exerce 

influência sobre o tamanho de postura (P>0,05), demonstrando que ninhos mais rasos não 

possuem, necessariamente, menor quantidade de ovos. O sucesso de eclosão não depende da 

profundidade do ninho (P>0,05). 

 

Tabela II – Regressões Lineares entre as variáveis, Peso (Kg) = massa corpórea da fêmea, Ccar (cm) = 
Comprimento da Carapaça, Prof (cm) = Profundidade do Ninho, Tamanho de Postura = Número 
de Ovos Depositados, Sucesso de Eclosão = Número de Filhotes Vivos, de fêmeas de P. expansa. 
Equação Linear: Y = ax + b . (gl = grau de liberdade) 

Y X a b gl F P r² adj. 

Ccar (cm) Peso (Kg) 51,03 0,59 30 57,06 <0,0001 0,65 

Prof (cm) Peso (Kg) 47,48 0,27 30 0,42 0,5238 0,00 

Tamanho da Postura (N) Peso (Kg) 70,47 1,00 30 1,48 0,2328 0,02 

Sucesso de Eclosão (%) Peso (Kg) 72,56 0,35 30 0,10 0,7490 0,00 

Prof (cm) Ccar (cm) 25,66 0,43 30 0,57 0,4575 0,00 

Tamanho da Postura (N) Ccar (cm) 104,48 -0,14 30 0,02 0,9030 0,00 

Sucesso de Eclosão (%) Ccar (cm) 74,33 0,10 30 0,00 0,9453 0,00 

Tamanho da Postura (N) Prof (cm) 75,27 0,37 30 1,00 0,3267 0,00 

Sucesso de Eclosão (%) Prof (cm) 40,91 0,74 30 2,65 0,1141 0,05 
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Figura 31 – Representação da dispersão das variáveis na reta. A – Regressão linear entre o peso da fêmea e Ccar;  B –  
Regressão linear entre o Ccar e a profundidade do ninho; C – Regressão linear entre o peso e a profundidade 
do ninho; D – Regressão linear entre o peso e o tamanho de postura. 

 

 7. Discussão 

O presente estudo utilizou medidas biométricas das fêmeas (peso e comprimento 

da carapaça) para estabelecer relações entre as variáveis, profundidade do ninho, tamanho da 

ninhada e sucesso de eclosão. De acordo com Alho & Pádua (1982b), as fêmeas de P. 

expansa alcançam maturidade sexual com 50 cm de comprimento de carapaça. Pádua (1981), 

em seu estudo observou que indivíduos com o comprimento da carapaça de 40 cm 

apresentavam-se imaturos, já as fêmeas com comprimento da carapaça de 55 cm revelaram-se 

aptas à reprodução. Para este estudo, a menor fêmea captura apresentou 58 cm de 

comprimento retilíneo da carapaça, valor dentro dos padrões citados anteriormente. 

Neste estudo, as fêmeas capturadas possuíam uma média de comprimento de 

carapaça de 65,45 ± 3,64 (amplitude 58 – 74 cm, N=31) e peso médio de 24,61 Kg ± 5,06 

(amplitude 17 – 38 Kg, N=31). Esses valores foram aproximados aos encontrados por 
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Cantarelli (2006), no estudo realizado no rio Araguaia, onde conseguiu capturar fêmeas com 

média de comprimento da carapaça de 64,04 ± 3,9 cm (amplitude 52,5 – 69,1 cm, N=34) e 

peso médio de 24,9 ± 3,1 kg (amplitude 17 - 30 Kg, N=34). Os valores de comprimento da 

carapaça e peso deste estudo são inferiores aos encontrados por Portelinha (2010) no entorno 

do Parque Nacional do Araguaia/TO (71,91 ± 4,6 cm; amplitude 62 – 79 cm, N=30 e 29,1 ± 

5,8 Kg; 19 – 41 Kg, N=30, respectivamente). Essa diferença encontrada, possivelmente está 

relacionada às características de cada população de P. expansa, o que pode ser comprovado a 

partir de estudos genéticos que possibilitem a identificação desses animais. 

No presente estudo, foram encontrados ninhos com profundidade média de 54,10 

± 11,42 cm (amplitude 32 – 81, N=31). Esses valores foram inferiores aos apresentados por 

Portelinha (2010) (78,9 ± 14,1 cm; amplitude 46 – 101, N=30), e também para aos de Pádua 

(1981) no rio Trombetas/PA (64 ± 13,96; amplitude 43 – 80, N=393). Mesmo que Valenzuela 

(2001), tenha considerado em seu estudo que as dimensões do ninho dependem do tamanho 

da fêmea, no presente trabalho não foram encontradas relações entre essas variáveis (P>0,05). 

Isso indica que o tamanho da fêmea (Peso e Ccar) não influencia na profundidade do ninho, 

demonstrando que fêmeas menores podem construir ninhos tão profundos quanto fêmeas 

maiores. No entanto, deve-se considerar que fatores como as características da praia 

(composição granulométrica da areia e a altitude) podem influir na estrutura do ninho 

(GARCIA, 2006; PORTELINHA, 2010). 

O tamanho médio de postura observado neste trabalho (95,06 ± 22,94; amplitude 

46 – 136, N=31), foi superior aos valores encontrados por Cantarelli (2006), para o rio 

Araguaia (89,0 ± 19,75; amplitude 44 – 129) e inferiores aos apresentados por Portelinha 

(2010) para o rio Javaés no estado do Tocantins (106 ± 23,6; amplitude 36 – 141, N=30) e 

Bonach et al. (2006) no rio Crixás-Açu em Goiás (103,4 ± 18,25). As diferenças encontradas 

podem sugerir que o tamanho de postura varia de acordo com as características de cada 

população e/ou por variações latitudinais, assim como foi proposto por Iverson et al. (1993). 

Valenzuela (2001) observou que fêmeas maiores nidificam uma maior quantidade de ovos. 

No entanto, neste estudo, a regressão linear entre o tamanho da fêmea e o tamanho de postura, 

não demonstrou relação (P>0,05). Isso indica que fêmeas de diferentes tamanhos (Peso e 

Ccar) podem nidificar quantidades semelhantes de ovos, assim como foi sugerido por 

Cantarelli (2006). 

Bonach et al. (2006), observaram que o tamanho da ninhada está relacionado à 

profundidade do ninho, ou seja, quanto maior a profundidade do ninho, maior será a 
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quantidade de ovos depositados, visto que este terá capacidade para comportar mais ovos. No 

entanto, o presente estudo, não detectou relação entre a profundidade do ninho e o tamanho da 

postura (P>0,05). Apontando que o tamanho da fêmea (Peso e Ccar) e a profundidade do 

ninho, não implicam necessariamente em uma postura com maior quantidade de ovos.  

O sucesso de eclosão médio encontrado foi de 81,10 % ± 29,29 (amplitude 0 – 

100). Esses valores foram inferiores aos encontrados por Cantarelli (2006), para o rio 

Araguaia 84,53 ± 12,22% e Moretti (2004), para o rio Trombetas (44,1 a 100%). Alho & 

Pádua (1979) observaram que a mortalidade de recém-eclodidos é significativa, pois há vários 

filhotes imaturos. Para Peters (1983) grandes pecilotermos, como as tartarugas, possuem 

maiores taxas de nascimento e de mortalidade do que espécies menores, ou seja, a alta 

fecundidade resulta em uma alta mortalidade, porém outros fatores como as características do 

ninho, da praia, do ambiente, características genéticas das fêmeas, predadores e temperatura 

podem influenciar no sucesso de eclosão. 

Cantarelli (2006), não encontrou relação entre as variáveis tamanho da fêmea 

(Peso e Ccar) e sucesso de eclosão. No presente estudo, também não foram encontradas 

relações entre o sucesso de eclosão e o tamanho da fêmea (Peso e Ccar; P>0,05), assim como 

entre a profundidade do ninho e o sucesso de eclosão (P>0,05), demonstrando que fêmeas 

menores podem construir ninhos, depositar quantidade de ovos e obter um sucesso de eclosão 

semelhante aos de fêmeas maiores. O sucesso de eclosão está relacionado a diversos fatores 

como a baixa fertilização, excesso de umidade no substrato do ninho, fecundidade da fêmea e 

escolha da área de desova, estresse da fêmea, interrupção no ato de ovoposição, variação de 

temperatura e granulometria da areia (VANZOLINI, 2003; BONNET, SHINE, LOURDAIS 

& NAULLEAU, 2003; GARCIA, 2006).  De acordo com Garcia (2006) os ninhos 

constituídos por areia grossa, possuem temperaturas médias mais altas (33,17°C) e maior 

sucesso de eclosão (93,12%), que ninhos formados por areia média (32,51°C; 63,07%) e fina 

(30,62°C; 74,53%). 

 

8. Conclusão 

O peso mostrou ser uma variável confiável para estimar o comprimento retilíneo 

da carapaça, em fêmea de P. expansa. No entanto, não foram encontradas relações entre o 

tamanho da fêmea com as variáveis, profundidade do ninho, tamanho de postura e sucesso de 
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eclosão. Portanto, fêmeas menores podem construir ninhos tão profundos quanto fêmeas 

maiores, assim como depositar quantidades similares de ovos.  

O sucesso de eclosão não está relacionado com as variáveis biométricas das 

fêmeas (Peso e Ccar), possivelmente por sofrer influências de outros fatores, como já foi 

sugerido por alguns autores. Estudos relacionando as influências exercidas sobre o sucesso de 

eclosão, assim como a caracterização genética da população devem ser realizados com o 

propósito de esclarecer alguns aspectos da espécie e contribuir para a sua conservação. 
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10. Anexos 

 

10.1 Anexo I 

 

 

Presidência da República 
Casa Civil 

Subchefia para Assuntos Jurídicos 

LEI N° 5.197, DE 3 DE JANEIRO DE 1967 

Vide texto compilado 

Dispõe sobre a proteção à fauna e dá outras 
providências. 

        O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei: 

        Art. 1º. Os animais de quaisquer espécies, em qualquer fase do seu desenvolvimento e 
que vivem naturalmente fora do cativeiro, constituindo a fauna silvestre, bem como seus 
ninhos, abrigos e criadouros naturais são propriedades do Estado, sendo proibida a sua 
utilização, perseguição, destruição, caça ou apanha. 

        § 1º Se peculiaridades regionais comportarem o exercício da caça, a permissão será 
estabelecida em ato regulamentador do Poder Público Federal. 

        § 2º A utilização, perseguição, caça ou apanha de espécies da fauna silvestre em terras de 
domínio privado, mesmo quando permitidas na forma do parágrafo anterior, poderão ser 
igualmente proibidas pelos respectivos proprietários, assumindo estes a responsabilidade de 
fiscalização de seus domínios. Nestas áreas, para a prática do ato de caça é necessário o 
consentimento expresso ou tácito dos proprietários, nos termos dos arts. 594, 595, 596, 597 e 
598 do Código Civil. 

        Art. 2º É proibido o exercício da caça profissional. 

        Art. 3º. É proibido o comércio de espécimes da fauna silvestre e de produtos e objetos 
que impliquem na sua caça, perseguição, destruição ou apanha. 

        § 1º Excetuam-se os espécimes provenientes legalizados. 

        § 2º Será permitida mediante licença da autoridade competente, a apanha de ovos, lavras 
e filhotes que se destinem aos estabelecimentos acima referidos, bem como a destruição de 
animais silvestres considerados nocivos à agricultura ou à saúde pública. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%205.197-1967?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L5197compilado.htm
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        § 3º O simples desacompanhamento de comprovação de procedência de peles ou outros 
produtos de animais silvestres, nos carregamentos de via terrestre, fluvial, marítima ou aérea, 
que se iniciem ou transitem pelo País, caracterizará, de imediato, o descumprimento do 
disposto no caput deste artigo.  (Incluído pela Lei nº 9.111, de 10.10.199) 

        Art. 4º Nenhuma espécie poderá ser introduzida no País, sem parecer técnico oficial 
favorável e licença expedida na forma da Lei. 

        Art. 5º. O Poder Público criará: 
        a) Reservas Biológicas Nacionais, Estaduais e Municipais, onde as atividades de 
utilização, perseguição, caça, apanha, ou introdução de espécimes da fauna e flora silvestres e 
domésticas, bem como modificações do meio ambiente a qualquer título são proibidas , 
ressalvadas as atividades científicas devidamente autorizadas pela autoridade competente. 
        b) parques de caça Federais, Estaduais e Municipais, onde o exercício da caça é 
permitido abertos total ou parcialmente ao público, em caráter permanente ou temporário, 
com fins recreativos, educativos e turísticos. Revogado pela Lei nº 9.985, de 18.7.2000) 

        Art. 6º O Poder Público estimulará: 

        a) a formação e o funcionamento de clubes e sociedades amadoristas de caça e de tiro ao 
vôo objetivando alcançar o espírito associativista para a prática desse esporte. 

        b) a construção de criadouros destinadas à criação de animais silvestres para fins 
econômicos e industriais. 

        Art. 7º A utilização, perseguição, destruição, caça ou apanha de espécimes da fauna 
silvestre, quando consentidas na forma desta Lei, serão considerados atos de caça. 

        Art. 8º O Órgão público federal competente, no prazo de 120 dias, publicará e atualizará 
anualmente: 

        a) a relação das espécies cuja utilização, perseguição, caça ou apanha será permitida 
indicando e delimitando as respectivas áreas; 

        b) a época e o número de dias em que o ato acima será permitido; 

        c) a quota diária de exemplares cuja utilização, perseguição, caça ou apanha será 
permitida. 

        Parágrafo único. Poderão ser igualmente, objeto de utilização, caça, perseguição ou 
apanha os animais domésticos que, por abandono, se tornem selvagens ou ferais. 

        Art. 9º Observado o disposto no artigo 8º e satisfeitas as exigências legais, poderão ser 
capturados e mantidos em cativeiro, espécimes da fauna silvestre. 

        Art. 10. A utilização, perseguição, destruição, caça ou apanha de espécimes da fauna 
silvestre são proibidas. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9111.htm#art3%C2%A73
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9985.htm#art60
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        a) com visgos, atiradeiras, fundas, bodoques, veneno, incêndio ou armadilhas que 
maltratem a caça; 

        b) com armas a bala, a menos de três quilômetros de qualquer via térrea ou rodovia 
pública; 

        c) com armas de calibre 22 para animais de porte superior ao tapiti (sylvilagus 
brasiliensis); 

        d) com armadilhas, constituídas de armas de fogo; 

        e) nas zonas urbanas, suburbanas, povoados e nas estâncias hidrominerais e climáticas; 

        f) nos estabelecimentos oficiais e açudes do domínio público, bem como nos terrenos 
adjacentes, até a distância de cinco quilômetros; 

        g) na faixa de quinhentos metros de cada lado do eixo das vias férreas e rodovias 
públicas; 

        h) nas áreas destinadas à proteção da fauna, da flora e das belezas naturais; 

        i) nos jardins zoológicos, nos parques e jardins públicos; 

        j) fora do período de permissão de caça, mesmo em propriedades privadas; 

        l) à noite, exceto em casos especiais e no caso de animais nocivos; 

        m) do interior de veículos de qualquer espécie. 

        Art. 11. Os clubes ou Sociedades Amadoristas de Caça e de tiro ao vôo, poderão ser 
organizados distintamente ou em conjunto com os de pesca, e só funcionarão válidamente 
após a obtenção da personalidade jurídica, na forma da Lei civil e o registro no órgão público 
federal competente. 

        Art. 12. As entidades a que se refere o artigo anterior deverão requerer licença especial 
para seus associados transitarem com arma de caça e de esporte, para uso em suas sedes 
durante o período defeso e dentro do perímetro determinado. 

        Art. 13. Para exercício da caça, é obrigatória a licença anual, de caráter específico e de 
âmbito regional, expedida pela autoridade competente. 

        Parágrafo único. A licença para caçar com armas de fogo deverá ser acompanhada do 
porte de arma emitido pela Polícia Civil. 

        Art. 14. Poderá ser concedida a cientistas, pertencentes a instituições científicas, oficiais 
ou oficializadas, ou por estas indicadas, licença especial para a coleta de material destinado a 
fins científicos, em qualquer época. 
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        § 1º Quando se tratar de cientistas estrangeiros, devidamente credenciados pelo país de 
origem, deverá o pedido de licença ser aprovado e encaminhado ao órgão público federal 
competente, por intermedio de instituição científica oficial do pais. 

        § 2º As instituições a que se refere este artigo, para efeito da renovação anual da licença, 
darão ciência ao órgão público federal competente das atividades dos cientistas licenciados no 
ano anterior. 

        § 3º As licenças referidas neste artigo não poderão ser utilizadas para fins comerciais ou 
esportivos. 

        § 4º Aos cientistas das instituições nacionais que tenham por Lei, a atribuição de coletar 
material zoológico, para fins científicos, serão concedidas licenças permanentes. 

        Art. 15. O Conselho de Fiscalização das Expedições Artísticas e Científicas do Brasil 
ouvirá o órgão público federal competente toda vez que, nos processos em julgamento, houver 
matéria referente á fauna. 

        Art. 16. Fica instituído o registro das pessoas físicas ou jurídicas que negociem com 
animais silvestres e seus produtos. 

        Art. 17. As pessoas físicas ou jurídicas, de que trata o artigo anterior, são obrigadas à 
apresentação de declaração de estoques e valores, sempre que exigida pela autoridade 
competente. 

        Parágrafo único. O não cumprimento do disposto neste artigo, além das penalidades 
previstas nesta lei obriga o cancelamento do registro. 

        Art. 18. É proibida a exportação para o Exterior, de peles e couros de anfíbios e répteis, 
em bruto. 

        Art. 19. O transporte interestadual e para o Exterior, de animas silvestres, lepidópteros, e 
outros insetos e seus produtos depende de guia de trânsito, fornecida pela autoridade 
competente. 

        Parágrafo único. Fica isento dessa exigência o material consignado a Instituições 
Científicas Oficiais. 

        Art. 20. As licenças de caçadores serão concedidas mediante pagamento de uma taxa 
anual equivalente a um décimo do salário-mínimo mensal. 

        Parágrafo único. Os turistas pagarão uma taxa equivalente a um salário-mínimo mensal, 
e a licença será válida por 30 dias. 

        Art. 21. O registro de pessoas físicas ou jurídicas, a que se refere o art. 16, será feito 
mediante o pagamento de uma taxa equivalente a meio salário-mínimo mensal. 
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        Parágrafo único. As pessoas físicas ou jurídicas de que trata este artigo pagarão a título 
de licença, uma taxa anual para as diferentes formas de comércio até o limite de um salário-
mínimo mensal. 

        Art. 22. O registro de clubes ou sociedades amadoristas, de que trata o art. 11, será 
concedido mediante pagamento de uma taxa equivalente a meio salário-mínimo mensal. 

        Parágrafo único. As licenças de trânsito com arma de caça e de esporte, referidas no art. 
12, estarão sujeitas ao pagamento de uma taxa anual equivalente a um vigésimo do salário-
mínimo mensal. 

        Art. 23. Far-se-á, com a cobrança da taxa equivalente a dois décimos do salário-mínimo 
mensal, o registro dos criadouros. 

        Art. 24. O pagamento das licenças, registros e taxas previstos nesta Lei, será recolhido ao 
Banco do Brasil S. A em conta especial, a crédito do Fundo Federal Agropecuário, sob o 
título "Recursos da Fauna". 

        Art. 25. A União fiscalizará diretamente pelo órgão executivo específico, do Ministério 
da Agricultura, ou em convênio com os Estados e Municípios, a aplicação das normas desta 
Lei, podendo, para tanto, criar os serviços indispensáveis. 

        Parágrafo único. A fiscalização da caça pelos órgãos especializados não exclui a ação da 
autoridade policial ou das Forças Armadas por iniciativa própria. 

        Art. 26. Todos os funcionários, no exercício da fiscalização da caça, são equiparados aos 
agentes de segurança pública, sendo-lhes assegurado o porte de armas. 

        Art 27. Constituem contravenções penais, puníveis com três meses a um ano de prisão 
simples ou multa de uma a dez vezes o salário-mínimo mensal do lugar e da data da infração, 
ou ambas as penas cumulativamente, violar os arts. 1º e seu § 2º, 3º, 4º, 8º e suas alíneas a , b , 
e c , 10 e suas alíneas a , b , c , d , e , f , g , h , i , j , l , m , 13 e seu parágrafo único, 14 § 3º, 
17, 18 e 19.  

        Art. 27. Constitui crime punível com pena de reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos a 
violação do disposto nos arts. 2º, 3º, 17 e 18 desta lei. (Redação dada pela Lei nº 7.653, de 
12.2.1988) 

        § 1º É considerado crime punível com a pena de reclusão de 1 (um)  a  3 (três) anos a 
violação do disposto no artigo 1º e seus parágrafos 4º, 8º e suas alíneas a, b, e c, 10 e suas 
alíneas a, b, c, d, e, f, g,  h, i, j, l,   e m,  e 14 e seu § 3º desta lei. (Incluído pela Lei nº 7.653, 
de 12.2.1988) 

        § 2º Incorre na pena prevista no caput deste artigo quem provocar, pelo uso direto ou 
indireto de agrotóxicos ou de qualquer outra substância química, o perecimento de espécimes 
da fauna ictiológica existente em rios, lagos, açudes, lagoas, baías ou mar territorial   
brasileiro.  (Incluído pela Lei nº 7.653, de 12.2.1988) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L7653.htm#art27
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L7653.htm#art27
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L7653.htm#art27
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L7653.htm#art27
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L7653.htm#art27
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        § 3º Incide na pena prevista no § 1º deste artigo quem praticar pesca predadória, usando 
instrumento proibico, explosivo, erva ou sustância química de qualquer natureza.  (Incluído 
pela Lei nº 7.653, de 12.2.1988) 

        § 4º Fica proibido pescar no período em que ocorre a piracema, de 1º de outubro a 30 de 
janeiro, nos cursos d'água ou em água parada ou mar territorial, no período em que tem lugar 
a desova e/ou a reprodução dos peixes; quem infringir esta norma fica sujeito à seguinte pena: 
        a) se pescador profissional, multa de 5 (cinco) a 20 (vinte) Obrigações do Tesouro 
Nacional - OTN  e suspensão da atividade profissional por um período de 30 (trinta) a 90 
(noventa) dias; 
        b) se a empresa que explora a pesca, multa de 100 (cem) a 500 (quinhentas) Obrigações 
do Tesouro Nacional - OTN e suspensão de suas atividades por um período de 30 (trinta) a 60 
(sessenta) dias; 
        c) se pescador amador, multa de 20 (vinte) a 80 (oitenta) Obrigações  do Tesouro 
Nacional - OTN e perda de todos os instrumentos e equipamentos  usados na pescaria. 
(Incluído pela Lei nº 7.653, de 12.2.1988)  (Revogado pela Lei nº 7.679, de 23.11.1988) 

       § 5º Quem, de qualquer maneira,  concorrer para os crimes previstos no caput e no § 1º 
deste  artigo   incidirá nas penas  a eles cominadas. (Incluído pela Lei nº 7.653, de 12.2.1988) 

        § 6º Se  o  autor da infração considerada crime nesta lei for estrangeiro, será expulso do 
País, após    o cumprimento da pena que lhe for imposta, (Vetado), devendo a autoridade   
judiciária ou administrativa  remeter, ao Ministério da Justiça,   cópia da decisão cominativa 
da pena aplicada, no prazo  de 30 (trinta) dias do trânsito  em  julgado de sua decisão. 
(Incluído pela Lei nº 7.653, de 12.2.1988) 

        Art. 28. Além das contravenções estabelecidas no artigo precedente, subsistem os 
dispositivos sobre contravenções e crimes previstos no Código Penal e nas demais leis, com 
as penalidades neles contidas. 

        Art. 29. São circunstâncias que agravam a pena afor, aquelas constantes do Código Penal 
e da Lei das Contravenções Penais, as seguintes:  

        a) cometer a infração em período defeso à caça ou durante à noite; 

        b) empregar fraude ou abuso de confiança; 

        c) aproveitar indevidamente licença de autoridade; 

        d) incidir a infração sobre animais silvestres e seus produtos oriundos de áreas onde a 
caça é proibida. 

        Art. 30. As penalidades incidirão sobre os autores, sejam eles: 

        a) direto; 

        b) arrendatários, parceiros, posseiros, gerentes, administradores, diretores, promitentes, 
compradores ou proprietários das áreas, desde que praticada por prepostos ou subordinados e 
no interesse dos proponentes ou dos superiores hierárquicos; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L7653.htm#art27
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L7653.htm#art27
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L7653.htm#art27
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L7679.htm#art11
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L7653.htm#art27
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L7653.htm#art27
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        c) autoridades que por ação ou omissão consentirem na prática do ato ilegal, ou que 
cometerem abusos do poder. 

        Parágrafo único. Em caso de ações penais simultâneas pelo mesmo fato, iniciadas por 
várias autoridades. O juiz reunirá os processos na jurisdição em que se firmar a competência. 

        Art. 31. A ação penal independe de queixa mesmo em se tratando de lesão em 
propriedade privada, quando os bens atingidos, são animais silvestres e seus produtos, 
instrumentos de trabalho, documentos e atos relacionados com a proteção da fauna 
disciplinada nesta Lei. 

        Art. 32. São autoridades competentes para instaurar, presidir e proceder a inquéritos 
policiais, lavrar autos de prisão em flagrante e intentar a ação penal, nos casos de crimes ou de 
contravenções previstas nesta Lei ou em outras leis que tenham por objeto os animais 
silvestres seus produtos instrumentos e documentos relacionados com os mesmos as indicadas 
no Código de Processo Penal. 

        Art 33. A autoridade apreenderá os produtos de caça e os instrumentos utilizados na 
infração e se, por sua natureza ou volume, não puderem acompanhar o inquérito, serão 
entregues ao depositário público local, se houver e, na sua falta, ao que fôr nomeado pelo juiz.  
        § 1°  Em se tratando de produtos perecíveis, poderão ser os mesmos doados às 
instituições científicas, hospitais e casas de caridade mais próximos. (Parágrafo único 
renumerado pela Lei nº 7.584, de 1987) 
        § 2° O material não-perecível apreendido, após a liberação pela autoridade competente, 
terá o seguinte destino: (Incluído pela Lei nº 7.584, de 1987) 
        I - Animais - serão - libertados em seu habitat ou destinados aos jardins zoológicos, 
fundações ou entidades assemelhadas, desde que fiquem sob a responsabilidade de técnicos 
habilitados; (Incluído pela Lei nº 7.584, de 1987) 
        II - Peles e outros produtos - serão (VETADO) entregues a museus, órgãos congêneres 
registrados ou de fins filantrópicos; (Incluído pela Lei nº 7.584, de 1987) 
        III - VETADO. (Incluído pela Lei nº 7.584, de 1987) 
        IV - VETADO. (Incluído pela Lei nº 7.584, de 1987) 

        Art. 33. A autoridade apreenderá os produtos da caça e/ou da pesca bem como os 
instrumentos utilizados na infração, e se estes, por sua natureza ou volume, não puderem 
acompanhar o inquérito, serão entregues ao depositário público local, se houver e, na sua 
falta, ao que for nomeado pelo juiz. (Redação dada pela Lei nº 7.653, de 12.2.1988) 

        Parágrafo único. Em se tratando de produtos perecíveis, poderão ser os mesmos doados a 
instituições científicas, penais, hospitais e /ou casas de caridade mais próximas.  (Redação 
dada pela Lei nº 7.653, de 12.2.1988) 

        Art 34. O processo das contravenções obedecerá ao rito sumário da Lei número 1.508, de 
19 de dezembro de 1951.  

        Art. 34. Os crimes previstos nesta lei são inafiançáveis e serão apurados mediante 
processo sumário, aplicando-se no que couber, as normas do Título II, Capítulo V, do Código 
de Processo Penal. (Redação dada pela Lei nº 7.653, de 12.2.1988) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/1980-1988/L7584.htm#art33%C2%A72
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/1980-1988/L7584.htm#art33%C2%A72
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/1980-1988/L7584.htm#art33%C2%A72
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        Art. 35. Dentro de dois anos a partir da promulgação desta Lei, nenhuma autoridade 
poderá permitir a adoção de livros escolares de leitura que não contenham textos sobre a 
proteção da fauna, aprovados pelo Conselho Federal de Educação. 

        § 1º Os Programas de ensino de nível primário e médio deverão contar pelo menos com 
duas aulas anuais sobre a matéria a que se refere o presente artigo. 

        § 2º Igualmente os programas de rádio e televisão deverão incluir textos e dispositivos 
aprovados pelo órgão público federal competente, no limite mínimo de cinco minutos 
semanais, distribuídos ou não, em diferentes dias. 

        Art. 36. Fica instituído o Conselho Nacional de Proteção à fauna, com sede em Brasília, 
como órgão consultivo e normativo da política de proteção à fauna do Pais. 

        Parágrafo único. O Conselho, diretamente subordinado ao Ministério da Agricultura, terá 
sua composição e atribuições estabelecidas por decreto do Poder Executivo. 

        Art. 37. O Poder Executivo regulamentará a presente Lei no que for Julgado necessário à 
sua execução. 

        Art. 38. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogados o Decreto-Lei nº 
5.894, de 20 de outubro de 1943, e demais disposições em contrário. 

        Brasília, 3 de janeiro de 1967, 146º da Independência e 70º da República. 

H. CASTELLO BRANCO 
Severo Fagundes Gomes 

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 5.1.1967 

 

10.2 Anexo II 

Carta Imagem da Área de Estudo: Área de Proteção Ambiental Meandros do Rio 

Araguaia – GO/ TO/ MT. 
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