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A floresta amazônica tem mais de
4.000.000 km² e é o maior abrigo
de biodiversidade do mundo, com
30 milhões de espécies de
animais.

A Amazônia abriga 180 espécies
em risco de extinção. Desse total,
124 espécies são endêmicas, ou
seja, elas não existem em mais
nenhum lugar do mundo,
somente na Amazônia!
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A REGIÃO

Cerca de 16% de sua área já foi desmatada, o equivalente a 2,5 vezes
o estado de São Paulo. O desmatamento, as queimadas, a
agropecuária e a biopirataria são as principais ameaças
enfrentadas pela Amazônia.

Boto-cor-de-rosaJacaré-açu
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RESERVA EXTRATIVISTA
As Reservas Extrativistas (RESEX) são áreas protegidas
pertencentes ao poder público, com o objetivo de proteger o
modo de vida das populações tradicionais e assegurar o uso
sustentável dos recursos naturais. 

O sustento dessas populações se baseia principalmente no
extrativismo, além da agricultura de subsistência e da criação de
pequenos animais.

Extrativismo, agricultura de subsistência e criação de
pequenos animais pelas populações tradicionais;
Visitação pública, desde que realizada de forma sustentável;
Exploração comercial de madeira em bases sustentáveis;
Pesquisa científica.

O que é permitido:

Caça;
Exploração comercial de madeira em grande escala;
Qualquer atividade que coloque em risco a conservação dos
recursos naturais (como desmatamento, pesca predatória,
queimadas etc).

O que é proibido:

As RESEX são um tipo de Unidade de Conservação existente
somente no Brasil e foram criadas com a luta das comunidades
tradicionais para defender seus direitos e proteger o meio
ambiente.

Essas comunidades podem se tornar grandes aliadas na
preservação do equilíbrio florestal, evitando queimadas e
desmatamentos e manejando de forma sustentável a floresta.

Foto: WWF-Brasil/Ligia Barros
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ONDE ESTAMOS
O Projeto Bicho de Casco é realizado na RESEX Baixo Rio
Branco-Jauaperi, localizada nos estados de Roraima e do
Amazonas, criada pelo Decreto nº 9.401 de 2018. 

A RESEX Baixo Rio Branco Jauaperi é fruto de uma luta de mais
de 15 anos das mais de 200 famílias extrativistas que vivem às
margens dos rios Branco e rio Jauaperi.
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A Reserva se localiza em uma área muito remota, a
mais de 500km de Manaus e a única forma de chegar
lá é saindo de barco de Novo Airão, em uma viagem de
20 horas de duração! Foto: WWF-Brasil/Ligia Barros

O rio Branco é formado pela união de outros dois rios e tem
sua foz na margem esquerda do rio Negro. 
O Jauaperi é um rio de águas escuras, que nasce próximo à
fronteira de Roraima com a Guiana e deságua também no rio
Negro.

A RESEX tem esse nome devido aos dois rios que correm no seu
interior: o baixo rio Branco e o rio Jauaperi.

A criação da RESEX em 2018 deu aos comunitários mais força
para defender seus recursos, seu local e sua forma de viver.
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O QUE SÃO OS QUELÔNIOS?

São animais que possuem
o corpo protegido por
uma carapaça e um
plastrão, e são chamados
pelos amazônidas de
“bichos de casco”. 

TARTARUGA: passa quase toda a vida na água (doce ou salgada)
e possui patas em formato de remo. 

CÁGADO: transita entre a água doce e o ambiente terrestre.
Possui patas com dedos e unhas e também membranas
interdigitais para nadar com eficiência.

JABUTI: é exclusivamente terrestre, com patas em formato
cilíndrico e possui dedos e unhas.

Quelônios são répteis da ordem Chelonia, cujos
representantes são as tartarugas marinhas e de água doce, os
cágados e os jabutis. 

Atualmente, são conhecidas 327 espécies
de quelônios em todo o mundo e cerca de
50% delas estão ameaçadas de extinção
ou já foram extintas. 

Carapaça

Plastrão



A excessiva exploração de
quelônios amazônicos e o
cenário de possível extinção das
espécies incentivaram o governo
federal a instituir, no ano de 1979,
o Programa Quelônios da
Amazônia (PQA), hoje
coordenado pelo IBAMA.

Nesses mais de 40 anos, o PQA
manejou mais de 80 milhões de
filhotes de quelônios, tornando o
Brasil o único país da América do
Sul a manter estoques
significativos de quelônios aptos
para recuperação e programas de
uso sustentável.

Ambientes propícios para a
reprodução das fêmeas;
Aumento do percentual de
ovos eclodidos;
Aumento do número de
filhotes bem formados;
Combate aos processos
predatórios locais;
Diminuição do comércio
clandestino;
Ampliação do conhecimento
científico sobre as espécies e
seu manejo;
Integração das pessoas às
políticas de manejo racional
da fauna;
Incremento dos estoques
naturais de quelônios;
Manutenção da diversidade
genética;

Benefícios ambientais obtidos
com o PQA

CONTEXTO
Alguns livros contam que as
antigas expedições pela Amazônia
costumavam atropelar tantas
tartarugas que pareciam navegar
por um rio de carapaças. Os
“bichos de casco”, como são
chamados os quelônios pelos
amazônidas, eram encontrados em
enormes quantidades e com ampla
diversidade de espécies. 

Porém, a caça predatória pela
carne e ovos desses animais, fez
com que muitas espécies de
quelônios estejam atualmente em
risco de extinção e dependam de
programas de conservação.

O comércio ilegal dos quelônios na
Amazônia é histórico. Desde a
chegada dos primeiros povos à
América do Sul, estes animais têm
sido muito utilizados tanto para o
consumo de subsistência, quanto
para o comércio de pequena e
grande escala. Estima-se que,
durante o século XIX, eram
utilizados 48 milhões de ovos da
tartaruga-da-Amazônia por ano
para a produção de óleo!

 Para suprir esse mercado, as
comunidades ribeirinhas enxergam
na caça dos quelônios e de seus
ovos uma fonte de renda. Porém,
essa atividade predatória
desequilibra o ecossistema,
reduzindo a biodiversidade
amazônica e colocando em risco a
própria subsistência das
comunidades, resultando em riscos
de extinção alarmantes para essas
espécies.
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HISTÓRICO
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O PROJETO 
BICHO DE
CASCO

O Projeto Bicho de Casco
começou em 2003, quando o
professor escocês Paul Clark
decidiu vigiar e proteger uma
das praias de desova das
tartarugas-da-Amazônia.

Em 2007, Paul participou do
curso de capacitação de
manejo de quelônios
ministrado pelo professor
Paulo Andrade, coordenador
do Projeto Pé de Pincha. 

Paul conta que os resultados
melhoraram muito com o
respeito da comunidade local
pelas praias de desova e após
a aplicação das técnicas
aprendidas. 

Atualmente, em 2021, é
realizado o monitoramento
de 7 praias de desova em
conjunto com 6 comunidades
do rio Jauaperi.

Hoje o projeto conta com a
ajuda do Programa Quelônios
da Amazônia do IBAMA, de
gestores da RESEX Baixo Rio
Branco-Jauaperi, do Projeto
Pé de Pincha, da Expedição
Katerre Ecoturismo e do
ICMBio.

O maior desafio desse projeto
é a necessidade de
transformar o pensamento
extrativista em um
pensamento colaborativo, e
sustentável.
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“O Pé de Pincha nasceu com a ideia de capacitar os comunitários
para fazer um trabalho de proteção aos ninhos e aos filhotes com
o objetivo de tentar recuperar a população de quelônios.” - relata
o professor Paulo Andrade da UFAM e coordenador do Projeto Pé
de Pincha. 

O Projeto Pé de Pincha foi criado em 1999 pela Universidade
Federal do Amazonas (UFAM) após a demanda de comunitários
do município de Terra Santa, no Pará, que solicitaram ajuda na
conservação dos quelônios amazônicos ao verem a drástica
redução desses animais na natureza.

Atualmente, o projeto conta com a parceria do IBAMA, algumas
prefeituras de municípios do Pará e do Amazonas e de 123
comunidades. 

Desde 1999, o Pé de Pincha já devolveu
mais de 5 milhões de filhotes à natureza.

PROJETO PÉ DE PINCHAAARJ - Associação de
Artesãos do Rio Jauaperi
Fundada em 2004, a AARJ surgiu de um grupo de artesãos que
decidiu defender seus direitos após 3 anos de existência sem
serem reconhecidos por nenhum governo. 

Todos os artesanatos da AARJ são confeccionados com produtos
naturais que são retirados da floresta e beneficiados pelos próprios
artesãos, como sementes, fibras vegetais e madeira. São feitos
cestos, fruteiras, brinquedos, tapetes, pulseiras e colares.

Com esse trabalho, os artesãos conseguem complementar a renda
familiar, além de diminuir a pressão sobre os recursos naturais
da região, principalmente os recursos pesqueiros e os quelônios
amazônicos, que estão altamente ameaçados no Rio Jauaperi.

Foto: WWF-Brasil / Zig Koch



TRÁFICO DE QUELÔNIOS

AMEAÇAS  QUE
ENFRENTAM

Os quelônios e as

 

As principais ameaças enfrentadas pelos quelônios são o
avanço das atividades agropecuárias e o tráfico por sua carne
e ovos.

Diferente da caça para subsistência, que é uma questão
cultural na Amazônia, pois a carne dos quelônios é muito
apreciada para consumo, a caça ilegal é um dos principais
problemas que diminuíram drasticamente a quantidade de
quelônios na natureza. 

Essas atividades tornam esses animais dependentes de
programas de conservação. Isso significa que, se os
programas não existissem, essas espécies já estariam
extintas!

A ampla diversidade de quelônios na Amazônia é,
ao mesmo tempo, um privilégio e uma grande
responsabilidade, pois exige grande esforço nas
atividades de conservação destes animais.
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Reprodução: Ocorre na estação
seca, quando o nível da água
diminui e as praias ficam
expostas. O período de
incubação varia de 45 a 87 dias e
os ninhos podem conter de 6 a
39 ovos.

Distribuição:

Alimentação: Onívoro. Pode
consumir plantas aquáticas,
frutos, sementes, peixes e
invertebrados.

Habitat: Espécie aquática e
diurna. Vive principalmente em
águas brancas e claras em
grandes rios, lagos e florestas
alagáveis.

Alimentação: Herbívora. Se
alimenta de sementes, frutos e
algas.

Habitat: Espécie aquática e
diurna, que habita rios de água
preta. Gosta de lagos, florestas
inundáveis, remansos e canais
de rios pequenos.
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AS ESPÉCIES PROTEGIDAS

IAÇÁ
Podocnemis sextuberculata

Reprodução: A desova ocorre
nos meses de seca, quando
praias, campinas e áreas abertas
surgem nas florestas inundáveis,
onde são cavados os ninhos. 
O período de incubação varia de
65 a 102 dias.

IRAPUCA
Podocnemis erythrocephala

Distribuição:

19 Foto: IBAMA



11

Alimentação: Principalmente
herbívora.

Habitat: Espécie aquática com
atividade diurna e noturna.
Vive em rios, lagos e florestas
inundáveis de águas pretas,
brancas e claras.

Distribuição:

Alimentação: Se alimenta de
frutas, algas e plantas, e na fase
adulta pode se alimentar de
animais.

Habitat: Espécie aquática, com
atividade diurna e noturna.
Vive em rios, lagos e florestas
alagáveis em águas pretas,
brancas e claras.

Distribuição:
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Reprodução: Na estação seca,
vai para os rios para desovar em
praias de areia grossa.
O período de incubação varia de
45 a 75 dias e os ninhos podem
ter de 50 a 135 ovos. 

TARTARUGA-DA-AMAZÔNIA
Podocnemis expansa

TRACAJÁ
Podocnemis unifilis

Reprodução: A desova ocorre
no período de estiagem. As
fêmeas desovam em praias,
barrancos, margens de lagos e
no meio da vegetação. O
período de incubação varia de
66 a 159 dias, sendo
encontrados desde ninhos com
7 até 40 ovos.

Essa é a espécie mais comum
do gênero Podocnemis.

É uma das espécies mais
ameaçadas da Amazônia
devido à coleta excessiva de
ovos e adultos para
consumo e venda. 

21 Foto: Shutterstock

Foto: Shutterstock
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 A Tartaruga-da-
Amazônia é a maior
espécie do gênero,

podendo medir 90 cm
de comprimento e

pesar 65 kg!

O tracajá pode
medir até 50 cm de

comprimento e
pesar até 12,5 kg.

O iaçá é uma das
menores espécies do

gênero, podendo medir
cerca de 34 cm e pesar

3,5 kg.

A Irapuca é a menor
espécie do gênero

medindo cerca de 20
cm e pesando de 1 a 2

kg apenas!

Foto: IBAMA Foto: IBAMA

Foto: Shutterstock

Foto: Zoo Institute



Período de choca dos ovos.
Temos que garantir que as caixas
com os ovos estejam protegidas
e inseridas na profundidade
correta na areia.

Eclosão dos ovos e início dos
cuidados. Os filhotes são
alimentados e monitorados até
que suas carapaças estejam
duras o suficiente para serem
reintroduzidos na natureza.

Início do período de seca dos rios,
quando as águas vão baixando e as
fêmeas desovam nas praias. Nosso
trabalho é vigiar as praias para
evitar a captura dos ovos e das
fêmeas. Todos os dias, os ovos são
recolhidos, colocados em caixas e
levados para locais mais seguros
para passar os 90 dias de choca.

Etapa final do projeto.
Finalmente é chegado o
momento de vê-los ganhar a
vastidão do rio e desejar boa
sorte aos pequenos quelônios.
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ETAPAS

OUTUBRO e
NOVEMBRO

DEZEMBRO e
      JANEIRO

FEVEREIRO e
MARÇO MARÇO e ABRIL

Foto: Paul Clark Foto: Sitah

Foto: IBAMA Foto: IBAMA
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RESULTADOS Os tracajás desovam não
apenas nas praias, mas
também em  barrancos
e em folhas. Nesse
locais, a dificuldade
para encontrar os
ninhos é maior, o que
reduz a coleta das
fêmeas e de seus ovos
pelo tráfico ilegal. 

Desde o início do projeto, o número de filhotes soltos sofreu
algumas variações, com destaque para  temporada de
2020/2021, quando  3779 ilhotes foram soltos nas praias!

Isso faz com que o Tracajá seja a espécie mais conservada dentre
as 4 espécies protegidas pelo projeto. Por outro lado, as espécies
que desovam exclusivamente nas praias ficam muito expostas,
sendo mais fáceis de serem capturadas e desaparecendo
rapidamente, como a Tartatuga-da-Amazônia.

A praia de
Mariquinha
apresentou o
maior número
de solturas no
período de 2008
a 2021. filhotes soltos entre

2008 e 2021

19.169

Tracajá
14797

Irapuca
2673

Tartaruga-da-
Amazônia

582

Iaçá
1117
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TRANSPARÊNCIA

Custos do projeto

Combustível dos barcos;

Pagamento da vigilância e das solturas:
2 pessoas em cada praia de desova por 2 meses;
7 praias de desova;

7 praias * 2 pessoas/praia = pagamento para 14 pessoas

Valor de R$3 por filhote devolvido à natureza;

Bônus de 10% do total gerado pela soltura para a
comunidade que cuidou de cada praia de desova.

 

Foto: Shutterstock
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DESAFIOS Apesar de todas as conquistas obtidas, os
esforços devem ser intensificados visto que, em
2010, no processo de avaliação do risco de
extinção da fauna brasileira, as espécies 
 Tartaruga-da-Amazônia (Podocnemis expansa),
Iaçá (Podocnemis sextuberculata) e  Tracajá
(Podocnemis unifilis) foram categorizadas como
Quase Ameaçadas de Extinção (NT) (ICMBIO,
2018). 

Por esse motivo, cursos de atualização de
manejo e conservação da fauna poderiam trazer
as técnicas necessárias para que os resultados
sejam cada vez mais  satisfatórios e promissores.

Foto: IBAMA
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ESPERAMOS
QUE VOCÊ
TENHA
APRENDIDO
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O que são quelônios;
Quais são as espécies conservadas
pelo Projeto Bicho de Casco;
As características principais das
espécies;
As principais ameaças enfrentadas
pelos quelônios da Amazônia;
A importância de protegê-los!

Foto: IBAMA
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