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Siglas e acrônimos



O comércio de animais silvestres, incluindo os 
espécimes e seus derivados, afeta uma a cada 
quatro espécies de vertebrados existentes no planeta 
(Scheffers et al., 2019). Esse comércio provocou 
uma diminuição de mais de 60% das populações 
e gerou extinções locais de 16%  das espécies de 
vertebrados silvestres comercializados (Morton et 
al., 2021). Os países localizados na América Latina, 
especialmente os que contêm o bioma amazônico, 
são considerados uma fonte importante de produtos 
de vida silvestre para outros continentes por meio do 
comércio regulado e do tráfico ilegal (Scheffers et 
al., 2019; Esmail et al., 2020; Olsen et al., 2021).

A instabilidade política e socioeconômica, que 
são frequentes nos países da América Latina, 
foi identificada como um fator que agrava o 
estabelecimento de mercados ilegais ou mercados 
legais mal inspecionados (Esmail et al. 2020). As 
regiões fronteiriças, especialmente a tríplice fronteira 
Peru-Colômbia-Brasil, destacam-se como áreas de 
potencial fluxo de tráfico ilegal de animais silvestres, 
como pode ser evidenciado, por exemplo, para os 
macacos-da-noite (Aotus spp.), que são traficados 
em mercados nacionais e internacionais com o 
objetivo de serem utilizados na pesquisa biomédica 
(Maldonado et al., 2009; Maldonado, 2011). 

Dado que as proibições do comércio não 
sustentável costumam ser insuficientes para frear o 
tráfico de animais silvestres devido a dificuldades 
para garantir o cumprimento da lei, a estratégia 
geralmente empregada pelos governos de vários 

1 
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escala do comércio ilegal de vida silvestre, por 
outro lado, continua sendo difícil de medir devido a 
vários obstáculos metodológicos, como a ausência 
ou a dificuldade de ter acesso a relatórios oficiais 
de registros de tráfico e investigações, a baixa 
confiabilidade dos dados existentes, a escassez de 
inspeções e condenações, e os riscos potenciais 
para os investigadores que averiguam a situação 
(Passas, 2003). Dessa forma, resulta difícil calcular 
as estimativas do valor monetário do comércio 
ilegal de vida silvestre, devido a que variam 
consideravelmente entre os estudos, oscilando entre 
US$ 4 e US$ 23 bilhões anuais (‘t Sas-Rolfes et 
al., 2019). Os líderes de grupos organizados e os 
intermediários são, com frequência, os atores que 
mais se beneficiam economicamente do tráfico de 
vida silvestre.

Atualmente, o comércio mundial é uma 
preocupação importante para a conservação dos 
quelônios, os quais são considerados um dos 
grupos de vertebrados mais ameaçados do mundo 
(Turtle Conservation Coalition, 2018). Esse grupo 
inclui as tartarugas marinhas, tartarugas de água 
doce e as tartarugas terrestres (Rhodin et al., 2021). 
A carne e os ovos dos quelônios são consumidos 
para a subsistência e como manjar em muitas partes 
do mundo, especialmente nas regiões do Amazonas 
e da África Ocidental (Morcatty et al., 2015; van 
Vliet et al., 2014; Chaves et al., 2021; Luiselli et al., 
2021). Além disso, em outros mercados mundiais, 
especialmente nos países mais desenvolvidos, as 
tartarugas são muito desejadas como animais de 
estimação no mercado de mascotes, sendo que 
as particularidades associadas com a forma do 
corpo, os padrões de cor, a origem geográfica 
e a raridade influem no desejo de compra dos 
animais, promovendo a demanda da espécie e, em 
consequência, aumentando o preço dos espécimes 
vendidos (Regueira e Bernard, 2012; Shepherd et 
al., 2015). Nesse sentido, deve-se prestar especial 
atenção às espécies de tartarugas matamatás 
(Chelus fimbriata e Chelus orinocensis) que, por 
seu aspecto distintivo, icônico e curioso, são 
animais intensamente cobiçados como mascotes, 
especialmente nos mercados internacionais.

países como Argentina, Estados Unidos e China, 
é estabelecer regras para um comércio legal 
certificado. Essa estratégia de mercado foi adotada 
em grandes mercados mundiais, por exemplo, 
para satisfazer a demanda de bile de urso para uso 
medicinal no sudeste da Ásia (Foley et al., 2011); 
para uso do porco-espinho como alimento no 
Vietnam (Brooks et al., 2010), e para a manutenção 
de répteis como animais de estimação na Ásia e na 
Europa (Nijman e Shepherd, 2009). No entanto, 
a própria existência de um comércio legal pode 
promover a coexistência do tráfico ilegal ao invés 
de freá-lo, ao criar ou aumentar uma demanda e 
estabelecer uma cadeia comercial completa para o 
produto de vida silvestre.

Um potencial comprador tem que decidir se vai 
comprar de uma fonte legal ou ilegal, quando 
ambas opções estão disponíveis. Sob uma 
perspectiva de mercado, os produtos de origem 
genuinamente legal têm uma maior probabilidade 
de serem escolhidos no lugar de um de origem 
ilegal, quando o produto legal pode competir com 
o produto ilegal em termos de qualidade e custo 
(Damania e Bulte 2007; Bulte e Damania, 2005; 
Challender et al., 2015). Quando consideramos o 
comércio de indivíduos vivos, a qualidade pode ser 
percebida como estado de saúde, controle sanitário, 
comportamento (agressividade ou docilidade), 
e características intrínsecas como cores do pelo, 
escamas e plumas, ou repertório de cantos dos 
indivíduos, e inclusive a possibilidade do dono ficar 
com o animal sem o temor de ser perseguido. Se 
esses aspectos não forem percebidos ou valorizados 
pelo comprador, apenas o preço contribuirá para a 
decisão. Com frequência, a opção mais barata é a 
que se compra com mais frequência. No entanto, 
oferecer no mercado os animais de origem legal 
com preços mais baixos que os obtidos ilegalmente 
da natureza nem sempre é fácil de se conseguir, 
devido aos altos custos de produção de certas 
espécies em cativeiro. 

O valor monetário gerado no âmbito mundial pelo 
comércio de vida silvestre devidamente regulado 
(e, portanto, legal) foi estimado em mais de US$ 
323 bilhões no ano 2009, de acordo com as 
declarações de aduana sobre as importações de 
vida silvestre (Newton e Cantarello, 2014). Mais 
recentemente, Nijman (2021) estimou o valor do 
comércio legal em mais de US$ 400 bilhões. A 



2.1 Aspectos biológicos e ecológicos
Ainda que as tartarugas matamatás sejam 
comercializadas internacionalmente como mascotes, 
sabe-se muito pouco sobre a história natural, o 
estado de conservação e a biogeografia destas 
espécies. As matamatás são famosas por sua 
aparência muito distintiva, considerada estranha. O 
gênero Chelus abrange duas espécies: C. fimbriata 
e C. orinocensis, que são as maiores espécies de 
toda a família Chelidae, cujo casco alcança uma 
média de 50 cm de comprimento (Ferrara et al., 
2017; Vargas-Ramírez et al., 2020). Suas principais 
características morfológicas são a cabeça triangular, 
olhos pequenos, boca grande, nariz comprido 
e tubular, e pescoço longo que, assim como a 
cabeça, tem a pele coberta por numerosas papilas 
e dobras. O casco é largo, plano e tem na parte 
central de cada escudo vertebral ou costal três 
quilhas com 12 ou 13 projeções pontiagudas da cor 
marrom avermelhada (Ferrara et al., 2017).

A aparência de sua pele e cor, junto com o 
movimento lento, faz que os indivíduos de matamatá 
se camuflem muito bem nos fundos lamacentos, 
conseguindo a aparência de folhas depositadas 
no fundo de um curso de água. As tartarugas 
matamatás se encontram em uma ampla gama 
de hábitats aquáticos, ao longo das margens de 
rios, arroios, lagos, remansos, poças, reservatórios 
temporários ou florestas inundadas, em corpos de 
água pouco profundos, turvos e de baixa corrente, 
geralmente de menos de 1 m de profundidade 
(Pritchard, 2008; Vogt, 2008; Ferrara et al., 2017). 

2 
Antecedentes
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Essas tartarugas toleram um amplo gradiente de 
elevação (de 50 m a 917 m), embora grande 
parte da distribuição do gênero se encontre em 
bacias sedimentárias, em altitudes inferiores a 200 
m (Cunha et al., 2021). Habitam regiões com 
diferentes níveis de pH e temperatura da água 
(Pritchard e Trebbau, 1984; Vogt, 2008; Cunha 
et al., 2021), e apesar de serem mais comuns 
em corpos de água brancos e negros, também 
podem estar em águas claras. Elas são capazes de 
caminhar pelo fundo dos corpos de água ao invés 
de nadar, o que pode indicar uma má capacidade 
para a natação (Pritchard e Trebbau, 1984; 
Pritchard, 2008).

As matamatás são predadores que esperam e 
emboscam suas presas utilizando uma técnica de 
sucção altamente especializada, que é possível 
graças a adaptações morfológicas no crânio e no 
osso hioide (Pritchard, 1984; Rueda-Almonacid 
et al., 2007; Páez et al., 2012). Ao contrário 
da maioria das outras tartarugas existentes, as 
matamatás são completamente carnívoras. Elas 
se alimentam principalmente de peixes vivos, 
embora existam registros de consumo de pequenos 
roedores, aves, rãs e girinos (Ferrara et al., 2017; 
Pritchard, 2008). Também podem ter hábitos tanto 
diurnos como noturnos.

A reprodução da matamatá necessita ser melhor 
estudada, especialmente considerando que pode 
potencialmente variar ao longo das bacias onde 
ocorrem e entre as duas espécies descritas. Na 
Colômbia, os períodos de desova foram registrados 
entre os meses de outubro e dezembro, enquanto 
no canal do rio Guaporé, bacia do Madeira, 
no Brasil, o período de desova ocorre entre 
junho e julho (Ferrara et al., 2017). As fêmeas 
colocam entre 12 e 28 ovos esféricos de 35 mm 
de largura. Os ovos geralmente são colocados 
em ninhos construídos em praias arenosas ou em 
barrancos ao longo das margens dos igarapés. 
O período médio de incubação estimado é de 
200 dias, embora possa variar de acordo com as 
características do solo e da temperatura ambiental 
(Rueda-Almonacid et al., 2007), e potencialmente 
entre as espécies. Considera-se que a determinação 
do sexo das matamatás ocorre geneticamente e 
que não depende da temperatura, como acontece 
com outras tartarugas (Ferrara et al., 2017). Para 
estas espécies a maturidade sexual e a taxa de 

sobrevivência dos infantes até a vida adulta ainda 
não são conhecidas.

Não existem estimativas de populações disponíveis 
para C. fimbriata e C. orinocensis. Durante 
muito tempo, a falta de estudos e de estimativas 
populacionais foram atribuídas à baixa densidade 
ou raridade das espécies. No entanto, com maiores 
quantidades de registros atualmente conhecidos, 
a falta de estimativas é atribuída à excepcional 
camuflagem dos animais em ambientes naturais, 
o que dificulta sua detecção, bem como ao baixo 
esforço de amostragem em ambientes distintos das 
outras tartarugas simpátricas (Rueda-Almonacid et 
al., 2007; Ferrara et al., 2017; Cunha et al., 2021).

2.2 Aspectos taxonômicos recentes
Em 2020, o complexo de espécies Chelus fimbriata 
foi dividido em duas espécies diferentes, com a 
descrição de uma nova espécie, Chelus orinocensis. 
De acordo com marcadores moleculares genômicos 
(fragmentos de DNA mitocondrial e nuclear, e 
SNPs), estima-se que C. orinocensis e C. fimbriata 
divergiram há aproximadamente 13 milhões de 
anos, ao final do Mioceno Médio, correspondendo 
à época de formação  da bacia do Orinoco 
(Vargas-Ramírez et al., 2020). Chelus orinocensis 
se restringiu às drenagens dos rios Orinoco, Negro 
e Essequibo, enquanto C. fimbriata sensu stricto 
é formada pelas populações que ocupam as 
drenagens dos rios Amazonas e Mahury. Ainda que 
as duas espécies tenham semelhanças morfológicas, 
existem diferenças na cor e na forma do casco entre 
elas (ver Figura 1; Vargas-Ramírez et al., 2020).
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Figura 1. Comparação dos aspectos dorsal e ventral de duas fêmeas subadultas de 
Chelus orinocensis (acima) e Chelus fimbriata (abaixo), com diferenças observáveis na 
forma e na cor do casco.
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2.3 Distribuição geográfica
O gênero Chelus se distribui amplamente nas bacias 

Figura 2. Mapa de registros de ocorrência conhecidos até dezembro de 2021 das 
espécies do gênero Chelus (C. fimbriata e C. orinocensis), com ampla distribuição nas 
bacias do Amazonas e do Orinoco.

A espécie Chelus fimbriata foi registrada na Bolívia 
(Beni, Pando, Santa Cruz), no Brasil (Acre, Amapá, 
Amazonas, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Pará, 
Rondônia, Roraima, Tocantins), na Colômbia 
(Amazonas, Caquetá, Putumayo, Vaupés), no 
Equador (Sucumbios, Napo, Orellana), na Guiana 
Francesa (Maripasoula, Arrondissement de Caiena), 
no Peru (Amazonas, Huánuco, Junín, Loreto, Madre 
de Dios, San Martín, Ucayali) e possivelmente no 
Suriname (Ferrara et al., 2017; Cunha et al., 2021; 
Rhodin et al., 2021). Foi confirmada a presença de 
Chelus orinocensis no Brasil (Amazonas, Roraima), 

na Colômbia (Casanare, Guainía, Vichada, Meta, 
Arauca), na Guiana (Cuyuni-Mazaruni, Ilhas do 
Essequibo-Demerara Ocidental, Potaro-Siparuni, 
Alto Demerara-Berbice), em Trinidad e na Venezuela 
(Vargas-Ramírez et al., 2020; Cunha et al., 2021; 
Rhodin et al., 2021).

2.4 Estado de conservação
As duas espécies de tartarugas matamatás podem 
estar sofrendo diferentes níveis de ameaça e 
exploração, de forma que se torna necessário 
que as estratégias de gestão e de conservação 

do Amazonas e do Orinoco (ver Figura 2).
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sejam diferentes entre as espécies. Principalmente 
por sua ampla distribuição, as matamatás foram 
consideradas por um longo tempo como uma única 
espécie sem ameaça imediata, sendo classificadas 
como Preocupação menor na Lista Vermelha de 
Espécies Ameaçadas da UICN (União Internacional 
para a Conservação da Natureza) (TFTSG, 2014). 
Chelus fimbriata também não está incluída nas listas 
vermelhas nacionais de espécies ameaçadas dos 
países em sua área de distribuição. No entanto, com 
a divisão em duas espécies, ambas as espécies de 
matamatás carecem atualmente de uma revisão de 
seu estado de conservação.

2.5 Principais ameaças e evidência de tráfico
A carne de matamatá é consumida por residentes 
de áreas rurais em vários países amazônicos (Alcalá, 
2011; Morales-Betancourt et al., 2015; Trebbau e 
Pritchard, 2016; D’Cruze e Ccol, 2021), mas devido 
a sua aparência não usual e forte odor, o consumo 
de matamatás costuma ser pouco frequente e 
pode ser considerado um tabu em muitas regiões. 
Por exemplo, Pezzuti et al. (2010) informaram que 
35%  dos habitantes do Rio Negro, na Amazônia 
brasileira, evitavam comer carne de matamatá 
porque consideravam sua aparência repugnante.

No entanto, as matamatás são muito apreciadas 
como mascotes e, portanto, podem estar 
ameaçadas pela captura ilegal, especialmente 
voltada a abastecer mercados de mascotes em 
grandes centros urbanos nacionais, fora da região 
amazônica (Ferrara et al. 2017). A Colômbia foi 
identificada como um país de passagem para a 
saída ilegal de várias espécies nativas, incluindo 
matamatás, para outras regiões da América do 
Sul e outros continentes (Esguerra et al. 2020). 
Por exemplo, na cidade colombiana de Leticia, 
fronteira com a cidade de Tabatinga no Brasil, mais 
de 2118 filhotes de matamatás foram apreendidos 
entre os anos 2010 e 2018 (Esguerra et al., 2020). 
Embora não haja informação sobre a procedência 
dessas matamatás, Leticia se encontra dentro da 
distribuição de C. fimbriata. 

Em uma das apreensões, um motociclista 
transportava os animais depois de buscá-los no 
aeroporto, e informou que os animais provinham 
de Villavicencio (Meta), na bacia do Orinoco. As 
tartarugas estavam em uma mala, embaladas em 
caixas de papelão. De acordo com o que se sabia 

previamente (entre os anos 2010 e 2018), na região 
fronteiriça Colômbia-Equador foram registradas 
cinco apreensões de tartarugas matamatás nos 
departamentos de Puerto Asís, Valle do Guamuez 
e San Miguel (Esguerra et al., 2020). No ano 
2019, 1359 indivíduos vivos de matamatás foram 
apreendidos pela Polícia Ambiental e Ecológica e a 
Polícia Aeroportuária enquanto eram transportados 
camuflados com peixes ornamentais sob a 
modalidade de encomenda de Bogotá para Letícia, 
em uma reconhecida empresa de encomendas 
(Barreto, 2019). No Peru, as matamatás são 
a segunda espécie de tartaruga aquática mais 
apreendida depois das tracajás (Podocnemis unifilis) 
(Zariquiey et al., 2016). Entre os anos 2001 e 2020, 
foram apreendidos em torno de 1000 indivíduos de 
matamatás vivos em quarenta e seis apreensões; 98 
% dessas apreensões ocorreram no departamento 
de Loreto (Zariquiey et al., 2016). Casualmente, 
Loreto é a região fornecedora de matamatás para 
a exportação lícita do Peru para outros países. 
A existência de vendas ilícitas paralelas às lícitas 
na mesma região pode oferecer condições ideais 
para a “lavagem de animais”. Essa “lavagem”, 
da mesma forma que a lavagem de dinheiro, é 
produzida quando indivíduos de fontes ilícitas – com 
frequência da natureza – sem manejo ou controle 
de sustentabilidade, recebem documentação lícita 
(ou seja, licença falsa) ao entrar em um criadouro 
como se tivessem nascido lá, para depois serem 
vendidos legalmente. Por exemplo, o proprietário de 
um criadouro localizado nos arredores da cidade 
de Iquitos compra ilegalmente e com frequência 
animais da natureza (incluindo as matamatás) no 
Mercado de Belén, em Iquitos, para aumentar sua 
quantidade de animais em cativeiro e comercializá-
los licitamente para outros países (observação 
pessoal T.Q. Morcatty).

Espécies da América do Sul, como as matamatás, 
também estão entrando no mercado do sudeste 
asiático como substituição das espécies de quelônios 
tradicionalmente comercializadas nessa região, 
em resposta à redução das populações locais e, 
em consequência, na oferta de espécies asiáticas 
na região (Sigouin et al., 2017). Cardeñosa et al. 
(2021) mencionam que as matamatás alcançam um 
dos preços mais altos (US$ 300 por indivíduo) nos 
mercados de mascotes nos Estados Unidos (Ceballos 
& Fitzgerald, 2004), na Europa (Kopecký et al., 
2003), na Ásia (Van Dijk et al., 2000) e nas Filipinas 



Análise da dinâmica do comércio legal e ilegal de tartarugas matamatás (Chelus fimbriata e Chelus orinocensis) no Peru, na Colômbia e no Brasil

15

(Sy, 2015). Além disso, existe evidência de que as 
matamatás estão sendo oferecidas nos mercados 
on-line. Por exemplo, entre os anos 2013 e 2018, 
Van et al. (2019) detectaram quatro indivíduos de 
matamatás sendo oferecidos para venda nas páginas 
do Facebook no Vietnam, que custavam entre US$ 
72 e US$ 118 cada um. Embora esse número possa 
não parecer alto, indica a presença das matamatás 
em um mercado on-line no exterior que tem um 
grande potencial de crescimento dado o aumento do 
uso da internet.

2.6 Comércio lícito
Entre os três países, Peru, Colômbia e Brasil, somente 
o Peru possui um comércio legal de tartarugas 
matamatás (de acordo com a Lei Florestal e de 
Fauna – Lei N.º 29763, e o Regulamento para a 
Gestão de Fauna Silvestre aprovado pelo Decreto 
Supremo N.º 019-2015-MINAGRI 01.12.2015). 
A exportação de matamatás está proibida na 
Colômbia (controle do “aproveitamento ilícito 
dos recursos naturais renováveis” – Lei 2111 de 
2021, artigo 328A) e no Brasil (proíbe a coleta e a 
venda – Lei de proteção da fauna N.º 5197/67, e a 
criação de répteis em cativeiro com fins comerciais – 
Instrução Normativa IBAMA N.º 31/2002). 

Para evitar uma exploração não sustentável de 
espécies silvestres devido ao comércio internacional, 
no ano 1975 foi criada a Convenção sobre o 
Comércio Internacional das Espécies da Flora e 
Fauna Silvestres Ameaçadas de Extinção (CITES), 
de acordo com a qual todo comércio internacional 
(importação, exportação e reexportação), bem 
como a introdução procedente do mar, de espécies 
incluídas na convenção devem ser autorizadas 
por meio de um sistema de licenças. A UNEP-
WCMC administra o banco de dados do comércio 
internacional de espécies CITES. A entrada no banco 
de dados pode ser feita pelo país importador ou 
pelo país exportador. No entanto, nenhuma das 
duas espécies de tartarugas matamatás está incluída 
atualmente nos apêndices da CITES, portanto, o 
registro, controle e acompanhamento do volume do 
comércio internacional é responsabilidade exclusiva 
do país exportador, neste caso o Peru.

A tartaruga matamatá foi a principal espécie 
exportada pelo Peru entre as espécies não 
ameaçadas e não incluídas nos apêndices da 
CITES entre os anos 2011 e 2018, provenientes de 

criadouros autorizados e de áreas de manejo de 
fauna silvestre in situ do departamento de Loreto. 
No entanto, ainda não existe uma estimativa dos 
volumes que provêm do manejo ex situ e in situ.



3.1 Objetivo geral
- Analisar a dinâmica do comércio legal e ilegal de 
tartarugas matamatás (Chelus fimbriata e Chelus 
orinocensis) no Peru, na Colômbia e no Brasil.

3.2 Objetivos específicos
- Descrever o volume do comércio lícito para 
exportações de tartarugas matamatás do Peru.

- Descrever o volume do comércio ilegal de 
tartarugas matamatás no Peru, na Colômbia e no 
Brasil.

- Comparar o comércio legal e ilegal de tartarugas 
matamatás no Peru em função das forças 
econômicas do mercado e discutir a efetividade do 
comércio legal para frear o tráfico ilegal.

3 
Objetivos
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4.1 Dados de apreensões no Peru, na 
Colômbia e no Brasil
Com a finalidade de analisar as tendências do tráfico 
ilegal das matamatás, foram utilizados os bancos de 
dados das apreensões realizadas pelas autoridades 
ambientais regionais, proporcionadas pelas 
corporações de controle de tráfico e posse ilegal de 
fauna silvestre no Peru, na Colômbia e no Brasil.

No Peru, foi considerada a informação do banco de 
dados de intervenções e achados que são entregues 
pelas autoridades regionais para o Serviço Nacional 
Florestal e de Fauna Silvestre (SERFOR), na qualidade 
de autoridade nacional responsável por sistematizar 
e consolidar a informação de acordo com a lei. As 
autoridades regionais que proporcionaram dados 
foram a Gerência Regional de Desenvolvimento 
Florestal e de Fauna Silvestre do Governo Regional 
de Loreto, a Gerência Regional de Desenvolvimento 
Florestal e de Fauna Silvestre do Governo Regional 
de Ucayali, e a Direção Executiva de Administração 
e Conservação dos Recursos Naturais do Governo 
Regional de San Martín. Nesse banco de dados havia 
registros de apreensões entre os anos 2010 a 2018.

Na Colômbia, considerou-se a informação do 
banco de dados dos relatórios de apreensões que 
as autoridades ambientais regionais entregam 
para o Ministério de Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável (Minambiente), de acordo com a 
Resolução N.º 2064 de 2010. As autoridades 
regionais que proporcionaram os dados foram a 
Corporação para o Desenvolvimento Sustentável 

4 
Metodologia
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do Sul da Amazônia (CORPOAMAZONIA), a 
Região Metropolitana do Vale do Aburrá (AMVA), 
a Corporação para o Desenvolvimento Sustentável 
da Área Especial de Gestão La Macarena 
(CORMACARENA), a Secretaria Distrital de Ambiente, 
e o Departamento Administrativo de Gestão do 
Meio Ambiente (DAGMA). Esse banco de dados 
inclui registros de apreensões, entregas voluntárias e 
resgates. Nesse banco de dados havia registros de 
apreensões entre os anos 2010 a 2021.

No Brasil, foram considerados bancos de dados 
de agências federais – Instituto Chico Mendes de 
Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e o Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis (IBAMA), e de algumas agências estaduais 
(secretarias de meio ambiente dos estados com 
ocorrência de matamatás). As agências estaduais 
consideradas foram o Instituto de Proteção Ambiental 
do Amazonas (IPAAM), a Secretaria de Estado do 
Meio Ambiente e Recursos Naturais do Maranhão, a 
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental 
de Rondônia, a Secretaria de Estado de Meio 
Ambiente e Sustentabilidade do Pará, a Fundação 
Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos 
de Roraima, a Secretaria do Meio Ambiente e 
Recursos Hídricos do Tocantins, a Secretaria do 
Meio Ambiente e das Políticas Indígenas do Acre, 
a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável de Goiás, e as Secretarias de Estado do 
Meio Ambiente do Amazonas, do Mato Grosso e 
do Amapá. Para complementar os bancos de dados 
oficiais, também foram incluídos registros de venda 
ilegal em mercados urbanos da região amazônica 
(monitoramento de mercado pelo Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável Mamirauá e revisão 
de literatura), e mercados on-line (monitoramento 
de comércio eletrônico – Mercado Libre, OLX e 
classificados para mascotes, e redes sociais por T.Q. 
Morcatty entre 2017 e 2021). Nesses bancos de 
dados havia registros de apreensões de matamatás 
entre os anos 1989 a 2021.

Para a análise de tráfico ilícito foram levadas em 
conta as variáveis ano, localidade (município/
província e estado/departamento) e a quantidade de 
indivíduos vivos apreendidos ou vendidos ilegalmente. 
Os bancos de dados apresentaram intervalos de 
tempo ligeiramente diferentes, que variaram entre 
os anos 1989 e 2021. O período entre os anos 
2010 e 2018 é o período mais consistente, no qual 

todos os bancos de dados tinham registros, de forma 
que as comparações entre os países se restringiram 
especialmente a esse período.

4.2 Dados de apreensões internacionais
As duas espécies de matamatás nunca foram 
avaliadas pela UICN para se conhecer o estado de 
conservação global de ambas, e tampouco estão 
incluídas nos apêndices da CITES. Como estão 
pendentes de avaliação, não existe qualquer registro 
dessas espécies no banco de dados da CITES.

Nessa ordem de ideias, para se estimar a venda 
ilegal ou não regulada de matamatás com origem 
no Peru, na Colômbia ou no Brasil, foi consultado 
o banco de dados dos Estados Unidos chamado 
Law Enforcement Management Information System 
(LEMIS), mantido pelo Serviço de Pesca e Vida 
Silvestre dos Estados Unidos (USFWS). Neste caso, 
foram utilizados registros de apreensões de matamatá 
ao entrar ilegalmente nos Estados Unidos no período 
compreendido entre os anos 2000 e 2014.

4.3 Dados de exportação lícita do Peru para 
outros países 
O Peru é o único país no qual a exportação de 
tartarugas matamatás está regulada, razão pela qual 
a análise do mercado legal se restringiu somente 
a esse país. Neste caso, os dados de exportação 
utilizados foram proporcionados pelo SERFOR, por 
meio do marco da Lei de Transparência e Acesso 
à Informação Pública, com base nas licenças de 
exportação outorgadas até o ano 2015, e pelo 
Governo Regional de Loreto a partir das atas de 
inspeção visual de embarque no período dos anos 
2016 a 2020. Para a análise foram consideradas 
as variáveis ano, país importador e a quantidade de 
indivíduos vivos exportados.

4.4 Comparação de tráfico ilegal e 
exportação lícita no Peru
A comparação entre o tráfico ilegal e o comércio 
legal de matamatá também se restringiu somente ao 
Peru, uma vez que é o único país onde a exportação 
de matamatás é autorizada. Para compreender a 
representação econômica das rotas legais e ilegais 
no mercado de matamatás no Peru, calculou-
se a cota de mercado (ou seja, a proporção de 
venda legal ou venda ilegal com base em todas as 
matamatás vendidas). A cota de mercado, também 
entendida como participação de mercado, foi 
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calculada dividindo o número de tartarugas vendidas 
no mercado lícito pelo total das que foram vendidas 
tanto no mercado lícito como no ilegal; depois esse 
valor foi multiplicado por 100 e dessa forma foi 
obtida a porcentagem. O mesmo cálculo foi feito 
com a cifra do mercado ilegal. A cota de mercado 
é uma medida do campo econômico para calcular 
o domínio em termos de vendas totais de uma fonte 
específica em relação a fontes competidoras. A 
participação de cada fonte foi calculada anualmente 
entre os anos 2010 e 2018 e para todo o período. 
Essa informação nos permite detectar se a oferta de 
matamatás está atualmente dominada por fontes 
ilegais ou fontes lícitas. A tendência anual da cota 
de mercado ao longo dos anos pode indicar se 
o comércio lícito está sendo eficaz para reduzir o 
tráfico ilegal (no caso de um aumento do domínio 

© Michell León/SERFOR Peru

do mercado por fontes lícitas ao longo dos anos), ou 
se o comércio lícito pode estar fomentando o tráfico 
ilegal (no caso de um incremento no domínio das 
apreensões ao longo dos anos).
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5.1 Padrões e tendências do tráfico de 
tartarugas matamatás no Peru, na Colômbia 
e no Brasil
No Peru, entre os anos 2010 e 2018, foram 
apreendidas um total de 432 tartarugas matamatás 
e 468 ovos de matamatá em situações de tráfico 
ilegal. Esses registros provêm de 4 departamentos 
e pelo menos 6 municípios diferentes (ver Tabela 
1). Dos indivíduos apreendidos, 99% (n = 430) 
estavam vivos, enquanto somente cerca de 1% (n = 
2) era indivíduos mortos (possivelmente relacionados 
ao consumo de carne, uso medicinal ou outros 
usos, ou animais que morreram por estresse ou 
amontoamento na cadeia de comercialização). A 
província de Maynas, localizada no departamento 
de Loreto, teve o maior volume de apreensões, que 
representam 97% do total de indivíduos e 468 ovos 
(correspondendo a todos os ovos apreendidos no 
país nesse período).

Na Colômbia, entre os anos 2010 e 2021, foram 
apreendidas um total de 7559 tartarugas matamatás 
por tráfico ou posse ilegal. Esses registros provêm 
de 6 departamentos e 11 municípios diferentes 
(ver Tabela 1). Dos indivíduos apreendidos, 97% 
(n = 7327) estavam vivos, enquanto apenas cerca 
de 3% (n = 231) se tratava de indivíduos mortos 
(possivelmente relacionados ao consumo de carne, 
ou outros usos como o medicinal). Leticia e Bogotá 
D.C. foram as cidades com os maiores volumes 
de apreensões, respectivamente com 56% e 44% 
do total dos indivíduos apreendidos no país nesse 
período.

5 
Resultados
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No Brasil, entre os anos 2010 e 2021, 42 tartarugas 
matamatás foram registradas em situações de 
tráfico ou posse ilegal. Antes disso, entre os anos 
1989 e 2009, haviam sido apreendidas outras 
16 tartarugas matamatás (ver Tabela 1). Entre os 
registros que tinham identificada a finalidade do 
uso (n = 48), 50% (n = 24) dos indivíduos estavam 
destinados ao mercado de mascotes, 43% (n = 21) 
estavam destinados ao consumo humano (carne), 
e 6% (n = 3) se destinava a artesanatos ou uso 
em laboratório clandestino. Dos 58 indivíduos de 
tartarugas matamatás registrados no Brasil, 62% 
(n = 36) foram apreensões e 38% (n = 22) foram 
registros de consumo para alimentação ou venda 

ilegal, incluindo a venda on-line nas redes sociais. 
Esses registros provêm de pelo menos 7 estados e 
22 municípios diferentes (Tabela 1). O município 
de Tonantins, no estado de Amazonas, teve a maior 
parte dos registros (19%, n = 11), seguido de 
Cruzeiro do Sul, no Acre (7%, n = 4), Almeirim, no 
Pará (7%, n = 4) e o Rio de Janeiro (5%, n = 3).

© Julie Larsen Mahe / WCS

No Brasil, entre os anos 2010 e 
2021, 42 tartarugas matamatás 
foram registradas em situações 

de tráfico ou posse ilegal.“
“
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Na Colômbia e no Brasil, os anos mais recentes 
(2018-2021) registraram maior número de 
apreensões (89% e 62%, respectivamente) 
compreendidas entre os anos 2010 e 2021, com 
uma tendência crescente significativa ao longo dos 
anos (Colômbia GLMest = 0,590, SE = 0,014, t = 
410, p < 0,001, r2 = 0,7; Brasil GLMest = 0,152, 
SE = 0,018, t = 84, p < 0,001, r2 = 0,3; Figuras 
3 e 4). Os valores estatísticos, em especial o r2, 
indicam que o aumento ao longo do tempo ocorreu 
em ambos os países, mas é mais marcado na 
Colômbia do que no Brasil. Em contraste, no Peru 

Figura 3. Tendência anual de tartarugas matamatás apreendidas na Colômbia entre os 
anos 2010 e 2021. A área sombreada representa o intervalo de confiança de 95%.

não foi evidenciada uma tendência crescente nas 
apreensões de matamatás ao longo  dos anos (ver 
Figura 5). No Peru, o ano 2012 se destacou pelo 
número de apreensões, representando 84% do total 
de matamatás apreendidas para o período entre 
2010 até 2018.

N indivíduos apreendidos

Anos



Análise da dinâmica do comércio legal e ilegal de tartarugas matamatás (Chelus fimbriata e Chelus orinocensis) no Peru, na Colômbia e no Brasil

27

Figura 4. Tendência anual de tartarugas matamatás apreendidas no Brasil entre os anos 2010 e 
2021. A área sombreada representa o intervalo de confiança de 95%.

Figura 5. Tendência anual de tartarugas matamatás apreendidas no Peru entre os anos 2010 e 2018.

N indivíduos apreendidos

N indivíduos apreendidos

Anos

Anos



Análise da dinâmica do comércio legal e ilegal de tartarugas matamatás (Chelus fimbriata e Chelus orinocensis) no Peru, na Colômbia e no Brasil

28

5.2 Apreensões no âmbito internacional
É possível que ambas as espécies de matamatá sejam 
comercializadas nos mercados internacionais de 
mascotes, mas ainda não existe informação sobre 
a diferenciação das duas. De acordo com o banco 
de dados LEMIS (Law Enforcement Management 
Information System), foram apreendidos 380 indivíduos 
de matamatá entrando nos Estados Unidos em 100 
eventos diferentes, em sua maioria partindo da Guiana 
(306 indivíduos) e, em menor medida, do Peru (50 
indivíduos), Síria (1) Tanzânia (1), e Itália (apreensão de 
1 animal proveniente da Colômbia) (ver Figura 6). No 
entanto, não havia registros de matamatá provenientes 
do Brasil nesse banco de dados. Todos os animais 

Figura 6. Fluxo das rotas de matamatás apreendidas ao entrarem ilegalmente 
nos Estados Unidos com fins comerciais, com base no banco de dados LEMIS (Law 
Enforcement Management Information System). A rota descontínua representa um 
transporte ilegal da Colômbia até Itália, antes da sua entrada nos Estados Unidos.

registrados entraram nos Estados Unidos com fins 
comerciais. Além do indivíduo importado da Itália mas 
com origem da Colômbia, não existem detalhes sobre 
a origem dos demais espécimes importados de países 
fora da área de distribuição das matamatás.

Número de apreensões
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5.3 Resumo da venda lícita de matamatá no 
Peru
As exportações de matamatá cresceram de maneira 
constante durante os últimos anos, ainda que seja 

Os destinos são principalmente a América do Norte, 
a Europa e o Sudeste Asiático (ver Figura 8 e Tabela 
2). De acordo com a área de distribuição geográfica 
atualmente conhecida, as exportações lícitas somente 
afetam C. fimbriata. No entanto, se existem casos de 
“lavagem de animais”, é possível que C. orinocensis 
provenha da Colômbia ou do Brasil e também 
seja exportada, sendo necessária uma investigação 
aprofundada sobre esse assunto. Devido às 
tartarugas matamatás ainda não estarem incluídas na 
CITES, todas as declarações de exportação provêm 

Figura 7. Tendência anual de indivíduos de tartarugas matamatás 
exportados do Peru entre os anos 2010 e 2020. A área sombreada 
representa o intervalo de confiança de 95%.

das agências reguladoras peruanas mencionadas na 
seção de metodologia deste trabalho. Entre os anos 
2010 e 2020, o Peru exportou legalmente 75.738 
indivíduos de matamatás vivos para 14 países. Não 
houve relato de exportações de outros produtos como 
partes ou derivados do animal durante esse período. 
Todos os animais vivos exportados atualmente são 
procedentes do departamento de Loreto, onde estão 
localizados os criadouros e as áreas de manejo 
autorizadas.

observada uma diminuição nos anos 2019 e 2020 
(GAMest = 1181, SE = 260, t = 4,5, p = 0,006, r2 
= 0,81; ver Figura 7). 

N indivíduos apreendidos

Anos
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A China é o país que mais importou matamatás do 
Peru, sendo responsável pela importação de 64,7% 
(n = 49.031) do total de indivíduos exportados entre 
os anos 2010 e 2020, seguida pelos Estados Unidos, 
com 19% dos indivíduos exportados. Não obstante, 
nos anos 2017 e 2019, os Estados Unidos lideraram 
as importações, sendo responsável pela compra 
de 44% e 58% de todas as matamatás vendidas 
nesses anos, respectivamente. A China e o Japão 
são importantes importadores, não somente pelo 

Figura 8. Mapa com rotas de exportação legal de indivíduos de tartarugas matamatás 
do Peru para os diferentes países do mundo. Quanto mais escura a cor do país, maior 
a quantidade importada no período compreendido entre os anos 2010 e 2020. Mais 
detalhes podem ser encontrados na Tabela 2.

volume importado, mas também pela regularidade 
de compra, tendo comprado matamatás todos os 
anos entre 2010 e 2020. Os Estados Unidos, Taiwan 
e a Espanha também compram tartarugas matamatás 
com bastante regularidade (ver Tabela 2).

N indivíduos exportados
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A demanda de matamatás por parte dos países 
importadores parece estar influenciada pelo 
tamanho da população de cada país, mas não 
pelo poder de compra  das pessoas (ver Figura 
9). Os países mais povoados compraram maiores 
quantidades (GLMest = 0,960, SE = 0,302, 
t = 3,182, p < 0,01, r2 = 0,7), enquanto a Renda 
Nacional Bruta (RNB) per capita, levando em conta 
a paridade de poder aquisitivo (PPA – que considera 
o custo de vida relativo), não pareceu influir na 

Tabela 2. Exportações lícitas com fins comerciais de matamatás procedentes 
do Peru para outros países entre 2010 e 2020.

demanda por matamatás nos países importadores 
(GLMest = 0,000004, SE = 0,00003, t = 0,136, 
p = 0,89).
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Figura 9. Relação da quantidade de indivíduos de matamatás importados por país entre os 
anos 2010 e 2020 com (a) o tamanho de sua população humana (indicador social) e (b) sua 
Renda Nacional Bruta (RNB) per capita (indicador econômico). A área sombreada representa o 
intervalo de confiança de 95%.

N indivíduos exportados

N indivíduos exportados

Renda Nacional Bruta per capita

População
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5.4 Distribuição geográfica de registros 
de uso e tráfico de matamatá no Peru, na 
Colômbia e no Brasil
Ao considerar as apreensões e os registros de uso 
ilegal no Peru, na Colômbia e no Brasil, é possível 
perceber que o tráfico ilegal de matamatás se 
estende sobre uma grande área nos três países (ver 

Figura 10. Distribuição geográfica dos registros de tráfico ilegal de indivíduos de 
matamatás por município ou província nos países de interesse, Peru, Colômbia e Brasil.

É evidenciado que as áreas com maior concentração 
de registros de tráfico ilegal não são necessariamente 
as zonas fronteiriças. No entanto, é importante 
assinalar a alta concentração de apreensões em 
Letícia (tríplice fronteira Colômbia-Peru-Brasil), e no 
município de Cruzeiro do Sul, no Acre, Brasil, que 
limita com o município de Coronel Portillo, no Peru.

A maioria das regiões com registros de tráfico ilegal 
de matamatá na Colômbia, incluindo a capital 
Bogotá, e no norte do estado do Amazonas, no 
Brasil, está dentro da distribuição provável de C. 

orinocensis. Isso poderia indicar que esta espécie 
pode estar sob um maior risco de superexploração. 
São necessárias avaliações das populações 
na natureza para definir se os níveis atuais de 
exploração estão dentro dos limites sustentáveis 
(ainda que continue sendo ilegal) ou se ameaçam a 
sobrevivência das populações. É necessário realizar 
mais esforços para diferenciar as duas espécies, 
especialmente nos municípios e províncias aqui 
identificados como pontos críticos para o comércio 
de matamatás.

Figura 10). As áreas com maior concentração de 
registros de tráfico de tartarugas matamatás são 
a província de Maynas (capital Iquitos) no Peru 
(ver Figura 11), os municípios de Leticia e Bogotá 
na Colômbia (ver Figura 12), e o município de 
Tocantins no Brasil (ver Figuras 13 e 14).
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Figura 11. Distribuição geográfica dos registros de tráfico ilegal de 
indivíduos de matamatás por província no Peru.

Figura 12. Distribuição geográfica dos registros de tráfico ilegal de 
matamatás por município na Colômbia.
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Figura 13. Distribuição geográfica dos registros de tráfico ilegal de matamatás 
por município nas regiões norte e centro-oeste do Brasil.

Figura 14. Distribuição geográfica dos registros de tráfico ilegal de matamatás 
por município na região sudeste do Brasil.
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5.5 Comparação do comércio lícito e ilícito de 
matamatá no Peru
No Peru, as fontes legalizadas parecem dominar o 
mercado de tartarugas matamatás em 95,1%. Esse 
predomínio aumentou ao longo dos anos, já que 
a proporção de fontes ilegais está diminuindo de 
maneira constante com o tempo (GLMest = -0,087, 
SE = 0,002, t = -505, p < 0,0001, r2 = 0,46, ver 
Figura 15). Essa redução pode ocorrer devido tanto 
à preferência pelas fontes lícitas (redução do risco) 
ao longo do tempo, como ao aumento da aplicação 
da lei que pode ter ocorrido; o mais provável é que 
seja uma combinação de ambos os fatores. Esse 

padrão temporal sugere que uma grande proporção 
das matamatás exportadas provém de fontes legais. 
Entretanto, deve-se considerar que a estimativa da 
venda ilegal foi realizada por meio de apreensões 
que podem não representar fielmente tudo aquilo que 
se comercializa ilegalmente dentro do Peru ou para 
outros países. Além disso, se a “lavagem de animais” 
está ocorrendo e as fontes lícitas e ilegais se misturam 
antes da exportação, resulta mais difícil garantir 
que todas as matamatás exportadas provenham 
efetivamente somente de fontes legais.

Figura 15. Tendência temporal da participação de mercado anual (cota de 
mercado em termos econômicos) por unidades do mercado lícito no Peru, entre 
os anos 2010 e 2018. O eixo se apresenta em escala logarítmica (ln). A área 
sombreada representa o intervalo de confiança de 95%.

Cota de mercado por unidade

Ano
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5.6 Identificação de problemas e 
necessidades de melhoria no controle e na 
gestão da vida silvestre.
A falta de padronização é um problema comum 
entre diferentes bancos de dados de apreensões. 
Diferentes agências compilam distintos tipos e níveis 
de informação quando existe uma apreensão, e 
a agrega em diferentes sistemas (em papel, Excel 
ou outros softwares) ou em tabelas de formatos 
diferentes, o que dificulta a combinação de diferentes 
bancos de dados. Uma vez que o tráfico ilegal é 
estimado por meio de registros de apreensões, o 
número de registros pode estar relacionado ao 
esforço de operações de fiscalização e vigilância, 
em termos da quantidade de operações realizadas, 
da quantidade de agências responsáveis por realizar 
os controles e o tamanho da área coberta pelas 
operações. Como não existe informação sobre o 
esforço de operações para qualquer um dos três 
países avaliados, a comparação entre anos e países é 
limitada e pode estar sujeita a erros de interpretação.

Frequentemente, tampouco existe informação 
detalhada sobre as circunstâncias relacionadas com 
a apreensão para a maioria dos registros, como 
a possível origem do indivíduo ou de onde estava 
sendo extraído, bem como os motivos relacionados 
com o tráfico (venda, manutenção doméstica, 
exposição), idade das matamatás (informação 
que possa sugerir o tipo de uso ao qual o animal 
estaria destinado), forma de transporte do material 
apreendido (automóvel, caminhão, bote ou avião), 
lugar de apreensão (rodovias, rios, portos ou 
aeroportos), quaisquer evidências de vínculo com o 
tráfico internacional, ou a destinação dos espécimes 
depois da apreensão. Dessa maneira, torna-se difícil 
fazer uma análise mais profunda do modus operandi 
dos traficantes de matamatás e orientar de maneira 
mais efetiva futuras investigações e intervenções 
institucionais.

Também existem limitações relacionadas aos bancos 
de dados de venda lícita no Peru. O monitoramento 
e o controle das quantidades exportadas estão 
completamente sob a responsabilidade das 
instituições regionais peruanas. Assim, a Autoridade 
Administrativa CITES no Peru (SERFOR e GORE 
em Loreto) tem um papel valioso no controle desse 
nível de exportação detectado para as matamatás. 
Se as matamatás estivessem listadas na CITES, 
seria possível ter dados declarados tanto pelo 

país de origem, nesse caso o Peru, como também 
pelos países importadores, o que aumentaria as 
possibilidades de se obter uma estimativa das 
exportações e dos países compradores de mais de 
uma fonte. Dessa forma, se o Peru não relata a 
informação corretamente (por exemplo, devido a 
“lavagem de animais”, pode haver diferenças entre 
o que foi previsto para ser comercializado segundo 
a licença e o que foi comercializado efetivamente 
ou por declaração de perda) é possível comparar 
as declarações realizadas por dois países diferentes 
para a mesma transação a fim de detectar possíveis 
irregularidades. Também poderia ser entendido 
se existem reexportações após a chegada das 
matamatás aos países importadores, algo que é 
comum de acontecer com outros animais silvestres. 
Além disso, se C. fimbriata e C. orinocensis 
estivessem listadas na CITES, os procedimentos 
legais requeridos para a exportação em termos 
de documentação e envio seriam mais rigorosos e 
controlados, o que facilitaria tanto a identificação da 
corrupção, como o monitoramento das quantidades 
efetivamente exportadas. Nesse contexto de vendas 
ilícitas paralelas às lícitas, é muito importante 
fortalecer a fiscalização para evitar na medida 
do possível a “lavagem de animais”, na qual os 
indivíduos de fontes ilícitas recebem documentação 
lícita para serem vendidos como provenientes de uma 
fonte regularizada.

Outra limitação ligada ao comércio legal que 
poderia ser de interesse para os órgãos responsáveis, 
neste caso o Governo Regional de Loreto, é manter 
um acompanhamento e fornecer dados sobre os 
preços de venda dos indivíduos de matamatás 
exportados licitamente. Quando se analisa o preço 
de venda ao longo dos anos, a variação temporal 
pode indicar muito sobre a dinâmica do mercado, 
como um aumento na demanda ou na apreciação do 
produto, ou inclusive detectar o Efeito Allee, segundo 
o qual quanto mais rara se torna uma espécie no 
mercado, devido a diminuições nas populações 
naturais, os indivíduos que são comercializados 
tenderão a ser mais caros ao longo dos anos. A 
comparação dos preços de venda lícita com os 
preços de venda ilegal, de forma pontual e ao longo 
dos anos, pode indicar a interação entre estas duas 
cadeias, sendo inclusive um dos indicadores para a 
detecção da “lavagem de animais”.



As localizações de apreensões internacionais e a 
venda legal de matamatás provenientes do Peru 
para outros países demostram que os habitantes de 
diversas partes do mundo têm um grande desejo 
pelo consumo desse animal. Dado que os animais 
são vendidos vivos na maioria dos casos, pode-se 
inferir que o principal impulsor da exploração das 
matamatás é o uso como animal de estimação.

O mesmo acontece na região amazônica, onde 
apesar do consumo de carne de tartarugas ser 
culturalmente difundido, a demanda de consumo 
da carne de matamatás parece baixa. O forte 
odor e a estranha aparência das matamatás as 
tornam menos apreciadas como alimento, ainda 
que sua carne e possivelmente seus ovos possam 
ser consumidos, já que esses usos também foram 
registrados em apreensões no Brasil e no Peru.

O tráfico de matamatás no Peru e na Colômbia 
ocorre especialmente nas áreas de distribuição das 
espécies. No entanto, no Brasil está ocorrendo em 
distâncias superiores aos 1000 km da distribuição 
esperada, particularmente em grandes cidades 
como o Rio de Janeiro e São Paulo, na região 
sudeste, e Curitiba, na região sul do país. Não 
existem registros no Brasil de apreensões de grandes 
quantidades de matamatás, como ocorre nos países 
vizinhos como o Peru e a Colômbia (Lasso et al., 
2018; Restrepo et al., 2021), onde são registradas 
apreensões de centenas ou inclusive milhares de 
matamatás anualmente. Além disso, tanto o Peru 
como a Colômbia estão envolvidos como países 

Discussão e 
recomendações

6 
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de origem de matamatás apreendidas nos Estados 
Unidos, o que demostra que existem matamatás 
saindo desses países de maneira ilegal. Como 
não existem bancos de dados de apreensões 
internacionais disponíveis, além do banco LEMIS, 
não é possível ter certeza de que outros países 
também recebem ilegalmente matamatás de origem 
peruana e colombiana, mas é razoável considerar 
que isso poderia acontecer, especialmente nos 
mercados asiáticos (por exemplo, China, Taiwan, 
Malásia e Japão) e europeus (Espanha, Alemanha 
e Inglaterra) que são os grandes compradores de 
matamatás de forma lícita, ou em países como o 
Vietnam onde já foi registrada matamatá traficada 
(Van et al., 2019). Embora exista uma fonte legal 
de matamatás provenientes do Peru disponível 
para países estrangeiros, o comércio ilegal poderia 
ocorrer devido a diferença de preço, burocracia ou 
limitação na quantidade que a fonte lícita é capaz 
de produzir e exportar, por exemplo. Empresas que 
operam ilegalmente em seu próprio país e estão 
envolvidas no comércio de vida silvestre com outros 
países, em geral, não são capazes de comprar por 
vias legais, de forma que buscam transações ilegais.

Lasso et al. (2018) sugerem que o fato da venda 
de matamatás estar regulada no Peru incentiva a 
coleta ilegal de indivíduos na Colômbia, de onde 
são transportados até o Peru para entrar na cadeia 
de venda legal. Sugere-se que os indivíduos são 
extraídos da Orinoquia, nos rios Inírida, Baixo 
Guaviare e Orinoco e em Casanare, utilizando o 
mesmo modus operandi dos peixes ornamentais, 
sendo transportados com frequência juntos. As 
matamatás são transportadas sob a modalidade de 
encomendas por meio de empresas de cargas que 
são camufladas com peixes para Bogotá, depois para 
Letícia e posteriormente para o Peru, onde estariam 
sendo comercializadas aproveitando-se da legalidade 
das atividades de criação e exportação (Polícia 
Nacional, 2020; Esguerra et al., 2020). Entre os 
registros existentes, não foram encontrados indícios 
de que ocorra o mesmo no Brasil, na tríplice fronteira 
Peru-Colômbia-Brasil. Como se pode observar nas 
Figuras 10 e 12, além de Leticia na Colômbia, não 
existe uma grande ocorrência ou concentração 
de registros de tráfico de matamatás em regiões 
limítrofes entre os três países amazônicos estudados. 
Cabe destacar que os municípios fronteiriços de 
Cruzeiro do Sul, no Brasil, e Coronel Portillo, no 
Peru, mostram um nível similar de apreensões de 

matamatás. Este corredor entre o Brasil e o Peru 
também pode representar uma rota através da qual 
as matamatás brasileiras são levadas ilegalmente 
para o Peru a fim de entrar na cadeia de venda legal.

O fato de que na Colômbia tenha sido apreendido 
um número substancial de matamatás em cidades 
como Leticia, enquanto nos registros peruanos 
ou brasileiros existem muito poucas apreensões 
em cidades fronteiriças como Coronel Portillo e 
Cruzeiro do Sul, pode indicar um desequilíbrio nos 
esforços de fiscalização entre esses países. Esse 
desequilíbrio na capacidade de fiscalização pode 
ser explicado pelas diferenças na faixa de fronteira 
a ser monitorada entre os países. Por exemplo, 
existe um enorme perímetro fronteiriço para ser 
patrulhado na Amazônia brasileira, que vai desde a 
Guiana Francesa no norte da região, até a Bolívia 
no sudoeste. Além disso, as sedes administrativas 
e os órgãos de controle estão localizados muito 
longe das fronteiras, enquanto os outros países 
têm perímetros substancialmente menores para 
ser patrulhados. Por isso, é importante investir 
em ações de fiscalização recorrentes nas áreas 
fronteiriças, bem como devem ser priorizados os 
municípios chave ao longo dos rios e das rodovias 
principais, ainda que não estejam na fronteira 
com os países. Também é recomendado que o 
trabalho de pesquisa e inteligência seja realizado 
pelas autoridades competentes idealmente com o 
apoio de acadêmicos, especialistas ou instituições 
de conservação, a fim de maximizar os esforços de 
compilar e analisar a informação sobre possíveis e 
principais direções de fluxo regional e internacional 
de matamatás entre os países envolvidos no seu 
comércio legal e ilegal.

O fator que dificulta consideravelmente o combate 
do tráfico ilegal de tartarugas matamatás, bem 
como de outras espécies silvestres, é o fato de que 
existem poucos postos de controle e vigilância na 
região amazônica do Peru, da Colômbia e do Brasil. 
Outro ponto é que as autoridades encarregadas 
da fiscalização nas regiões fronteiriças são, por 
exemplo, o exército (para o Brasil), a Direção de 
Fronteiras da Região Policial Loreto (para o Peru) 
e as aduanas nos três países, e não agências afins 
aos setores ambientais. Isso significa que as ações e 
os esforços fiscalizatórios nas fronteiras estão mais 
dirigidos ao combate do tráfico de armas, drogas 
e de pessoas, enquanto as ações especializadas 
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contra o tráfico ilegal de vida silvestre são 
limitadas. Por isso, pelo menos se deve promover 
a capacitação das forças fronteiriças em temas de 
tráfico de vida silvestre, a fim de se obter informação 
relevante que possa ser compartilhada com as 
autoridades ambientais, perante uma eventual 
apreensão de animais silvestres nas operações.

Tampouco existem dados consistentes que 
indiquem que as populações de C. orinocensis 
estejam sofrendo níveis de exploração mais altos 
que as populações de C. fimbriata. No entanto, 
como ocorre em uma área de distribuição menor, 
mesmo níveis mais baixos de exploração podem 
ser bastante alarmantes para C. orinocensis. Por 
outro lado, apesar da distribuição em uma área 
mais ampla, C. fimbriata habita muitas das regiões 
que sofrem com a sinergia de outros impactos 
antrópicos, como o desmatamento, as centrais 
hidroelétricas e a expansão urbana. 

A aparência diferente das matamatás em relação 
aos outros quelônios facilita sua correta identificação 
em nível de gênero (Chelus) por parte dos oficiais 
de inspeção, mediante um treinamento rápido ou 
pelo uso de um guia adequado (como Ferrara et 
al. 2017). No entanto, com a recente descrição 
de C. orinocensis, a identificação em nível de 
espécies por não especialistas se torna mais difícil, 
devido à semelhança morfológica entre ambas, 
principalmente em filhotes, que são potencialmente 
mais comercializados. Portanto, é importante 
assinalar que embora neste trabalho tenha sido 
usada a localização geográfica como um possível 
substituto para a identificação entre C. fimbriata e 
C. orinocensis, esse recurso é bastante limitado em 
termos de confiabilidade em se tratando de estudos 
sobre o tráfico. Ao contrário dos estudos ecológicos, 
assume-se que nos casos de tráfico, especialmente 
quando há valores monetários consideráveis, os 
espécimes podem ser levados para diferentes regiões 
fora da sua área de distribuição, inclusive para 
áreas de distribuição de outras espécies similares. 
Portanto, não é confiável supor que toda matamatá 
apreendida ou registrada comercialmente dentro 
da área de C. fimbriata, por exemplo, seja essa 
mesma espécie, já que C. orinocensis pode ter sido 
transportada previamente de sua área de distribuição 
original. 

Uma forma de detectar se está ocorrendo a “lavagem 

de animais” da Colômbia e do Brasil para serem 
vendidos no Peru, com uma mistura das cadeias 
lícitas e ilícitas, seria identificar se C. orinocensis 
está sendo criada em cativeiro por exportadores 
certificados, e exportada de forma lícita a partir 
do Peru. Como não existe ocorrência esperada 
de C. orinocensis no Peru, isso poderia indicar 
se há alguma irregularidade que mereça maior 
investigação. 

Portanto, os testes genéticos rápidos e de custo 
relativamente baixo, como o método de PCR 
em tempo real (rtPCR), são alternativas efetivas 
para se diferenciar de maneira confiável as duas 
espécies, e que poderiam ser utilizados pelos 
órgãos encarregados de fazer cumprir a lei, 
assim como pesquisadores e conservacionistas de 
instituições que atuam no registro de matamatás 
objetos de tráfico (Cardeñosa et al. 2021). A 
correta identificação é crucial para respaldar o 
retorno à natureza dos espécimes apreendidos e, 
principalmente, para avaliar o nível de pressão 
e exploração no qual se encontra cada espécie, 
com o fim de proporcionar uma avaliação mais 
precisa do estado de conservação, bem como para 
desenvolver estratégias de conservação e manejo de 
acordo com os níveis de ameaça que padece cada 
uma delas.

O constante crescimento da venda legal de 
matamatás no Peru assinala três alertas importantes, 
onde se recomenda atenção: 1) A demanda de 
matamatás no mundo pode estar aumentando, 
o que pode ameaçar as populações naturais nas 
comunidades sob manejo in situ caso a extração 
não seja sustentável. Para garantir que a extração 
in situ, ainda que legal, não afete as populações 
naturais da espécie, deve haver estudos rigorosos 
que avaliem a sustentabilidade da extração, 
por meio do monitoramento do tamanho da 
população, ou de uma combinação de indicadores 
de sustentabilidade, como a mudança na taxa 
de recrutamento (número de filhotes produzidos 
e número de ninhos colocados) ou na captura 
por unidade de esforço (conhecida como CPUE) 
ao longo dos anos. 2) Se existir uma “lavagem 
de matamatás” que envolva comunidades de 
manejo in situ ou criadouros de reprodução ex 
situ, a venda legal tem um grande potencial para 
ameaçar as populações nos ambientes naturais, já 
que as matamatás de origem ilegal abasteceriam 
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o crescente mercado lícito. 3) Uma maior 
densificação dos indivíduos nos pacotes de envio e 
nos criadouros pode comprometer o bem-estar dos 
animais (Baker et al., 2013). 

As más condições no envio também podem 
contribuir para a propagação de doenças de 
interesse médico (como a Salmonelose de 
tartarugas, Sodagari et al., 2020), ocasionadas 
por vírus e bactérias que as matamatás podem ser 
portadoras e poderiam resultar na disseminação 
de doenças zoonóticas, inclusive resultar em 
pandemias, como a Covid-19 e similares (Bezerra-
Santos et al., 2021).

A comparação dos mercados lícito e ilegal de vida 
silvestre é crucial para orientar a tomada de decisões 
e as estratégias para reduzir o comércio ilegal 
(Fukushima et al. 2021). Para fazer uma comparação 
confiável dos mercados no caso da matamatá, os 
próximos passos devem garantir que o esforço de 
apreensões seja suficiente para refletir onde existe 
mercado ilegal, e investigar a existência e a extensão 
da “lavagem de animais” no comércio lícito de 
matamatá no Peru. 

Embora a regulamentação para a venda de fauna 
silvestre no Peru resulte de uma política de economia 
social de mercado e na promoção do investimento 
privado expresso na Constituição do Peru de 
1993, isso não pode ocorrer em detrimento da 
sobrevivência das espécies silvestres. Por um lado, 
este trabalho parece evidenciar que os esforços 
do Governo peruano para regular as empresas 
de criação e extração de matamatás podem estar 
sendo efetivos, já que a maior parte deste mercado 
parece estar composto por animais comercializados 
legalmente. As fontes ilegais representam menos de 
5% da cota de mercado unitário de matamatás (ou 
seja, a proporção de matamatá de fontes ilegais 
dentre todas as matamatás comercializadas no 
Peru), e sua participação diminuiu ao longo dos 
anos. No entanto, para que o resultado obtido 
na comparação de mercados possa ser realmente 
confiável, é muito importante assegurar que os 
esforços fiscalizatórios estão sendo realmente 
efetivos para detectar e barrar o tráfico ilegal de 
matamatás, quando este existir. 

Como ainda não se tem uma estimativa confiável 
do esforço de fiscalização ao longo dos anos, essa 

comparação deve ser vista com cautela. A redução 
na participação da venda ilegal no Peru pode ser 
devida tanto ao incremento na preferência pelas 
fontes lícitas ao longo do tempo, como pode haver 
ocorrido um aumento da aplicação da lei. O mais 
provável é que seja uma combinação de ambos, já 
que se houvesse um aumento na aplicação da lei, 
o temor de ser perseguido por ter uma matamatá 
de fonte ilegal deveria aumentar e isso, em última 
instância, levaria as pessoas (donos de criadouros, 
por exemplo) ou países a preferirem a compra de 
fontes legais com mais frequência. Recomenda-
se realizar maiores esforços de fiscalização, 
especialmente no departamento de Loreto, e 
também amostragens complementares de mercados 
ilegais, como os mercados de Belén e Modelo, 
em Iquitos, que podem ajudar a identificar o real 
potencial do mercado ilegal na região e chegar a 
conclusões mais robustas. 

Além disso, é importante combater a corrupção 
(como quando uma rota de “lavagem de animais” 
é identificada pelas autoridades, mas não há 
apreensão devido ao suborno, por exemplo), não 
somente no Peru, mas também no Brasil e na 
Colômbia. A corrupção permite que a cadeia ilegal 
seja fortalecida nos três países. Em termos de nível 
de transparência (ou seja, o oposto de corrupção), 
o Peru ocupa o lugar 105 entre 180 países no 
âmbito mundial (índice de transparência de 36), 
enquanto o Brasil ocupa a posição 96 (índice de 
transparência de 38) e a Colômbia a posição 87 
(índice de transparência de 39) de acordo com a 
Transparência Internacional (2021). Este índice vai 
de 0 a 100, onde valores próximos a zero indicam 
uma maior percepção do nível de corrupção. Os 
três países analisados estão bastante abaixo do 50 e 
longe do 100.

Por outro lado, é comum o uso de licenças e 
permissões falsas para vender indivíduos capturados 
na natureza ou criados ilegalmente, como se 
fossem de origem legal. Ainda que aqui não se 
avalie o processo de “lavagem de animais”, este 
não se limita aos vendedores ilegais; também pode 
ser utilizado por criadouros certificados e com 
participação do Estado. Por exemplo, um em cada 
cinco criadores certificados no Vietnam admitiu 
comprar continuamente porcos-espinhos capturados 
na natureza para manter o plantel (Brooks et al., 
2010). Lyons e Natusch (2011) também rastrearam 
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60 indivíduos de píton verde capturados na natureza 
na Indonésia, que depois foram anunciados 
em lojas e granjas como espécimes criados em 
cativeiro. 

Qualquer mercado legal de vida silvestre somente 
pode ser uma ferramenta de conservação eficaz 
quando se evita e controla a captura ilegal de 
espécimes silvestres e não existe “lavagem dos 
animais”. Infelizmente, o mesmo pode estar 
ocorrendo com o mercado das matamatás, já que 
se acredita que podem estar sendo criadas ou 
capturadas ilegalmente do seu ambiente natural 
na Colômbia, no Equador e na Bolívia (e agora no 
Brasil), e enviadas para o Peru para serem vendidas 
no mercado legal, aproveitando a existência de 
atividades legais de criação e exportação de 
animais nesse país (Esguerra et al., 2020). Distinguir 
os indivíduos genuinamente nascidos da criação ou 
manejo legal in situ, daqueles nascidos ilegalmente 
ou retirados da natureza fora dos programas de 
manejo ex situ autorizados, continua sendo um 
dos maiores desafios globais para frear o tráfico 
ilegal (Stärk et al., 2018), demostrando que essa é 
uma ação essencial que as autoridades de controle 
devem executar.

Com a existência de um comércio lícito, as 
intervenções no lado da demanda são um pouco 
mais complexas e carecem de uma construção 
de acordos bilaterais entre os países exportadores 
e os países importadores. Caso a “lavagem de 
matamatás” seja produzida no país de origem, é 
possível que o país importador não tenha forma 
de detectá-la. No entanto, se houver interesse 
em manter o comércio legal sustentável por parte 
dos países importadores (especialmente se forem 
países desenvolvidos), estes podem apoiar (com 
inteligência ou financeiramente) as ações nos 
países dentro da área de distribuição da espécie 
para detectar e evitar a “lavagem de matamatás”. 
Por outro lado, se toda a transação ocorrer de 
maneira ilegal (ou seja, as empresas/pessoas em 
outros países estão comprando, conscientemente, 
matamatá ilegal do Peru, da Colômbia, do Brasil 
ou outro país da América do Sul), esses países 
importadores podem ajudar a frear o tráfico, 
tornando a entrada de matamatá sem licença 
uma atividade ilegal, penalizando os envolvidos 
e cooperando com as investigações sobre rotas e 
modus operandi. No entanto, ainda é preciso um 

maior esforço para identificar os principais países 
nos quais as matamatás estão entrando de maneira 
ilegal.

Como recomendação final, conclui-se que é 
importante destinar fundos para a avaliação do 
estado de conservação das duas espécies, Chelus 
fimbriata e C. orinocensis, para determinar com 
maior clareza os possíveis impactos do comércio, 
lícito e ilegal, sobre as populações naturais. É 
fundamental detectar, avaliar e evitar a “lavagem 
de matamatás”, especialmente identificando se 
outros países estão fornecendo matamatás para 
o Peru e se os C. orinocensis aparecem na venda 
legal ou ilegal no Peru, já que não se espera sua 
ocorrência nesse país. Para isso, é necessário 
investir na popularização do uso de ferramentas 
genéticas para uma identificação apropriada, 
tanto na pesquisa como na fiscalização. Também é 
fundamental garantir a sustentabilidade do manejo 
in situ em funcionamento, para que a venda legal 
não se transforme no principal fator de ameaça 
para as espécies em seu meio natural. Assim, é 
fundamental conhecer vários aspectos da história 
natural das espécies que ainda são desconhecidos, 
especialmente relacionados com a reprodução, 
como a determinação da maturação sexual, a 
sazonalidade da postura dos ovos e a taxa de 
recrutamento dos juvenis em diferentes bacias e 
para as duas espécies. 

Finalmente, nas agências de controle é importante 
investir em fiscalizações eficientes para controlar 
o tráfico ilegal presente na região; promover 
a capacitação dos agentes responsáveis por 
apreensões (inclusive forças fronteiriças) para 
identificar corretamente as espécies; combater a 
corrupção; e monitorar os preços de venda de 
matamatás exportadas legalmente do Peru para 
outros países para conhecer melhor a dinâmica do 
mercado.
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