
LIFE Trachemys: Ações desenvolvidas pós-projeto 

Bruno H. Martins



Cágados



Cágados

Répteis

Crocodilos

Ordem
Squamata

Ordem
Crocodylia 

Lagartos Serpentes

Ordem
Rhychocephalia

Tuataras

Ordem
Chelonia

Tartarugas

Anfisbênios



Tartarugas

1) Tartarugas Marinhas 2) Tartarugas Terrestres 3) Tartarugas de água doce

ou Cágados

Carapaça achatada e lisa; 
membros transformados

em barbatanas

Carapaça alta e 
arredondada; 

membros fortes e robustos

Carapaça abaulada; 
membros palmados e 

articulados

As tartarugas podem ser divididas em três grupos:



Cágado-mediterrânico 
Mauremys leprosa

Descrição:
Maior espécie da Europa 
- Castanhos esverdeados com manchas laranjas que vão perdendo com a idade

Comprimento da carapaça até 23cm

Até 1,5kg de pesoReprodução:
Fêmeas põem em média 10 ovos por ano



Cágado-de-carapaça-estriada
Emys  Orbicularis

Descrição:
Menor espécie da Europa 
- pretos com manchas amarelas por todo o corpo

Reprodução:
Fêmeas põem em média 6 ovos por ano

Comprimento da carapaça até 19cm

Até 1kg de peso



Quais as principais ameaças?



Espécies Exóticas Invasoras



Tartaruga da Flórida
Trachemys scripta

Descrição:

Podem ser duas a três vezes maiores que as espécies portuguesas

- cabeça verde com riscos amarelos e mancha vermelha ou amarela; carapaça 
verde a castanho com riscas amarelas

Comprimento da carapaça até 40cm

Até 3kg de pesoReprodução:
Fêmeas põem até 3 vezes por ano em média 15 ovos de cada vez
- Total de 45 ovos por ano 



Tartaruga da Flórida
Trachemys scripta

A espécie tornou-se famosa com o início da transmissão da série
“As Tartarugas Ninja”, em 1987

Entre 1989 e 1994, estima-se
que foram comercializados como animais 

de estimação cerca de 26 milhões de 
indivíduos desta espécie em todo o mundo



Tartaruga da Flórida
Trachemys scripta

Devido às grandes dimensões que atingem os seus proprietários acabam por
libertá-las na natureza



Tartaruga da Flórida
Trachemys scripta

Problemas - Predação
Dieta alternada entre plantas aquáticas e predação de vários animais

(macro-invertebrados, peixes, anfíbios, répteis e algumas aves)



Tartaruga da Flórida
Trachemys scripta

Competição por alimento, locais de termorregulação e nidificação

Problemas - Competição



Tartaruga da Flórida
Trachemys scripta

Transmissão de doenças ao ser humano e às espécies nativas de cágados

Problemas – Saúde pública

Casos de Salmonella spp. Nos EUA



Tartaruga da Flórida
Trachemys scripta

Desde 1999 a detenção e comercialização desta espécie e qualquer sub-espécie 
foi proibida através do Decreto-Lei nº 565/99 de 21 de Dezembro

T. scripta scripta T. scripta troosti T. scripta elegans



Controlo e aplicação de qualquer regulamento é inexistente!

Tartaruga da Flórida
e outras espécies exóticas



Onde podem ser encontradas em Portugal?

Por todo o País em quase todos os habitats aquáticos com abundante vegetação:
Lagoas, Rios, Ribeiras, Charcos, etc...

Tartaruga da Flórida
distribuição em Portugal



Parque Natural da Ria Formosa

Maior população conhecida de 

Cágado-de-carapaça-estriada e Cágado-mediterrânico em simpatria 

Tartaruga da Flórida
distribuição em Portugal



Parque Natural da Ria Formosa
Lagoa de São Lourenço, Quinta do Lago



Trachemys scripta

Parque Natural da Ria Formosa
Lagoa de São Lourenço, Quinta do Lago



Projecto LIFE + Trachemys



Objetivos

1) Desenvolver diferentes técnicas e criar uma estratégia eficaz de 
erradicação de populações de tartarugas exóticas invasoras



Objetivos

2) Avaliar a densidade e estrutura das populações de cágados nativos 
e reforçar as populações de Cágado-de-carapaça-estriada



Objetivos

3) Informar a sociedade sobre a problemática da libertação de espécies 
exóticas na natureza a fim de evitar esta prática



Áreas de atuação

4 áreas de estudo piloto no Algarve (Portugal)

25 ha



Ações principais

1) Captura e seguimento das populações

2) Gestão de animais capturados

3) Criação em cativeiro e reforço populacional de 
Cágado-de-carapaça-estriada

4) Sensibilização ambiental e divulgação



1) Captura e Seguimento

Redes camaroeiro em funil e armadilhas flutuantes

http://www.texastastes.com/p239.htm


2) Gestão de animais capturados

Espécies nativas:

Todos os indivíduos foram devidamente identificados e analisados para 
registo das biometrias ou recolha de outras amostras

Libertados
imediatamente

Excepto fêmeas
grávidas de

Emys orbicularis



Espécies Exóticas:

Todos os indivíduos foram transportados para as instalações
dos Centros de recepção oficial (RIAS e PBG)

2) Gestão de animais capturados



Espécies Exóticas:

Todos os indivíduos foram transferidos para parques zoológicos ou mantidos no 
PBG para uso em educação ambiental

2) Gestão de animais capturados



3) Criação em cativeiro de Cágado-de-
carapaça-estriada

As fêmeas grávidas foram encaminhadas para células de criação em cativeiro no 
RIAS



3) Criação em cativeiro de Cágado-de-
carapaça-estriada

As fêmeas grávidas foram encaminhadas para células de criação em cativeiro no 
PBG



4) Sensibilização ambiental e 
divulgação

Foram realizadas várias ações de sensibilização, distribuição de informação e 
divulgação em diversas plataformas 

lifecagados
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Cágado-de-carapaça-estriada Cágado-mediterrânico Tartarugas exóticas

Resultados

Foram capturados um total de 2886 cágados
9% dos indivíduos foram espécies exóticas e apenas 12% da espécie nativa mais

ameaçada

n = 2886 

Total de capturas



Resultados

Foram entregues voluntariamente por particulares um total de 1251 tartarugas
exóticas durante o projeto

Total de entregas voluntárias



Resultados

Nasceram em cativeiro 159 crias de Cágado-de-carapaça-estriada que foram
todas mantidas durante os seus dois primeiros anos de vida

Total de nascimentos em cativeiro



Resultados

Foram realizadas centenas de atividades educacionais e vários materiais
divulgativos e informativos foram distribuídos

Tipo de atividades Nº Nº participantes

Escolas 136 8089

Eventos
(congressos, 

apresentações para 
público em geral e 

especializado, saídas 
de campo)

95 4150

Total de atividades e material educativo



Pós LIFE Trachemys



Gestão de espécies exóticas

Entre 2014 e 2017 foram recebidos 86 tartarugas exóticas de várias espécies

Após o projeto terminar continuaram a ser entregues, nos centros de recepção
oficiais, por particulares ou pelas autoridades, várias tartarugas exóticas

Recepção de indivíduos provenientes de entregas voluntárias

Esta ação manteve-se no RIAS até ao final de 2017



Gestão de espécies exóticas

Todos os indivíduos foram transferidos para o Zoo Krazy
World e foram mantidos em cativeiro para uso em

educação ambiental

Após o projeto terminar continuaram a ser entregues, nos centros de recepção
oficiais, por particulares ou pelas autoridades, várias tartarugas exóticas

Recepção de indivíduos provenientes de entregas voluntárias



Gestão de espécies exóticas

A ação mantêm-se no PBG até à actualidade

Recebem em média 300 cágados exóticos por ano e são mantidos em cativeiro
para uso em educação ambiental

Após o projeto terminar continuaram a ser entregues, nos centros de recepção
oficiais, por particulares ou pelas autoridades, várias tartarugas exóticas

Recepção de indivíduos provenientes de entregas voluntárias



Criação em cativeiro de 
Cágado-de-carapaça-estriada

Manutenção de crias nascidas em cativeiro

Após o projeto terminar vários indivíduos nascidos em cativeiro continuaram a 
necessitar de cuidados durante os dois primeiros anos de vida

Manutenção de 35 juvenis nascidos durante o projeto até 2015



Criação em cativeiro de 
Cágado-de-carapaça-estriada

Manutenção de 32 juvenis nascidos durante o projeto até 2015

Após o projeto terminar vários indivíduos nascidos em cativeiro continuaram a 
necessitar de cuidados durante os dois primeiros anos de vida

Manutenção de crias nascidas em cativeiro



Criação em cativeiro de 
Cágado-de-carapaça-estriada

Após completarem dois anos de vida todas as crias nascidas em cativeiro foram
libertadas em 2014 e 2015 no local de proveniência das suas progenitoras

Libertação de crias nascidas em cativeiro

Ações de divulgação e sensibilização ambiental



Sensibilização ambiental e 
divulgação

Desde o final do projeto têm sido continuamente desenvolvidas várias atividades
e eventos sobre a temática do projeto

Atividades de educação ambiental

2014 - 2019
Nº de 

atividades
Nº de pessoas 

envolvidas

“Hora do Conto: Mauro e 
Emília, os nossos cágados 

estão em perigo”
29 792

Devolução à Natureza de 
cágados recuperados

184 1288



Sensibilização ambiental e 
divulgação

Actividades de educação ambiental

2014 - 2019 Nº de atividades
Nº de pessoas 

envolvidas

“Os cágados vão à 
escola”

22 782

Devolução à Natureza de 
cágados recuperados

18 349

Desde o final do projeto têm sido continuamente desenvolvidas várias atividades
e eventos sobre a temática do projeto



Sensibilização ambiental e 
divulgação

Actividades de educação ambiental

2014 - 2019 Nº de atividades
Nº de pessoas 

envolvidas

“Teatro de Fantoches:
Mauro e Emília, os nossos 
cágados estão em perigo”

240 10 276

Desde o final do projeto têm sido continuamente desenvolvidas várias atividades
e eventos sobre a temática do projeto



Sensibilização ambiental e 
divulgação

Actividades de educação ambiental

Desde o final do projeto têm sido continuamente desenvolvidas várias atividades
e eventos sobre a temática do projeto



Congresso da Associação Ibérica de Zoos e Aquários (Março 2018)
Semana da Criança e do Ambiente em Olhão (2014 a 2019)

Sensibilização ambiental e 
divulgação

Participação em eventos



Visitas guiadas no PBG
Visitas nos centros de interpretação do RIAS e do CERVAS

Painéis nas zonas de actuação no Algarve
Divulgação Online

Milhares de pessoas sensibilizadas

Sensibilização ambiental e 
divulgação

Divulgação



Obrigado


