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INTRODUÇÃO
Trinta e sete espécies de Testudines são encontradas no
Brasil, das quais seis são consideradas endêmicas do país.
Na Amazônia brasileira, das 18 espécies de quelônios de
água doce encontradas naquela região, três encontram-se
na categoria de quase ameaçadas à extinção no Brasil.
Os quelônios de água doce da Amazônia, principalmente
da família Podocnemididae, são importante fonte alimentar
para as populações locais e possuem longo histórico de
exploração, que é a maior causa do declínio na abundância
desses animais.
Entretanto, alterações antrópicas extremas nas áreas de
desova também impactam negativamente os locais
utilizados por essas espécies.
O objetivo deste trabalho foi discorrer sobre as
características e ameaças aos quelônios amazônicos e
contribuir com a discussão sobre áreas prioritárias de
conservação desses animais, tendo como referencial o
Programa Quelônios da Amazônia (PQA).

METODOLOGIA
Essas variáveis foram hierarquizadas e atribuído valor
para cada uma, de forma que não houvesse anulação da
variável anterior pela somatória das variáveis de uma
mesma classe de importância. Nesse sentido, as
categorias de áreas prioritárias, foram classificadas de
acordo com a pontuação acumulada no somatório dos
valores atribuídos pelas variáveis consideradas, sendo:
Prioridade I - Extrema importância para conservação;
Prioridade II - Muito alta importância para conservação; e
Prioridade III - Alta importância para conservação.
Das 13 regiões, 11 foram classificadas com “muito alta”
prioridade, uma com “extrema” prioridade e uma com “alta”
prioridade para conservação das espécies (Figura 2).

METODOLOGIA
Foram avaliados dados relativos aos critérios/variáveis de
categorização das áreas de conservação de quelônios,
identificados a partir de fatores logísticos, socioambientais
e ecológicos, oriundos de 13 grandes regiões monitoradas
em nove Estados (Figura 1) contempladas pelo PQA em
cerca de 30 anos, onde ocorrem ações sistemáticas de
manejo e proteção das espécies Podocnemis expansa,
Podocnemis unifilis e Podocnemis sextuberculata.
Figura 2. Áreas prioritárias classificadas seguindo as variáveis consideradas neste
trabalho.

Figura 1. Áreas de atuação do Projeto Quelônios da Amazônia (PQA), abrangendo
13 áreas em nove estados brasileiros.
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CONCLUSÕES
É necessário o incentivo de pesquisas científicas voltadas
para um maior conhecimento da distribuição e dos locais
utilizados para a desova, entre outras variáveis ecológicas
e socioambientais relacionadas às espécies, não apenas
restritos aos locais de atuação do PQA, mas que seja
ampliado para as diferentes iniciativas nas diversas regiões
de atuação de ações, projetos ou programas análogos,
haja vista a enorme dimensão natural da área de
ocorrência das espécies de interesse desta abordagem.
Para a definição de prioridades dessas áreas, é
necessário que as propostas existentes e as citadas neste
trabalho, sejam revistas e levem em consideração aspectos
de ordem mais prática na aplicabilidade de políticas
públicas direcionadas à conservação desses animais.

