
ANO 1, Nº 1, 2º trimestre de 2014 

Boas vindas! 
 
Os resultados das ações do Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Répteis e Anfíbios – RAN, um dos Centros de Pesquisa e 
Conservação do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – ICMBio, serão apresentados a vocês, envolvidos com a 
conservação da herpetofauna, através deste boletim! Boa leitura! 

Curso de capacitação no SisQuelônios 

 

         O curso de capacitação técnica 

em operação do Sistema de Gestão e 

Informação dos Quelônios Amazônicos 

- SisQuelônios, foi realizado no período 

de 07 a 11 de abril, na Academia 

Nacional da Biodiversidade - 

ACADEBio, em Iperó-SP. 

       Fruto de uma parceria entre o RAN 

e a Diretoria de Uso Sustentável da 

Biodiversidade e Florestas – 

DBFLO/Ibama, o curso teve como 

público servidores dos estados 

integrantes do Comitê Técnico 

Permanente do Programa Quelônios da 

Amazônia (PQA) do Ibama, visando o 

aprimoramento do trabalho conjunto 

das duas instituições. O curso foi 

ministrado pelo Analista Ambiental 

Rafael Antônio Balestra, responsável do 

Grupo Técnico Quelônios do 

RAN/ICMBio. 

 

Participantes do curso de capacitação técnica em 
operação do SisQuelônios (Foto: Acervo do RAN) 

 

      Desenvolvido pelo ICMBio, porém, 

hospedado no servidor do Ibama, o 

SisQuelônios utiliza uma base de dados 

comum a essas duas autarquias, com 

informações sobre o monitoramento de 

populações de quelônios amazônicos e 

sobre o manejo conservacionista 

implementados por essas instituições e 

suas entidades parceiras. Esse banco de 

dados subsidiará a gestão da informação, 

favorecendo a avaliação do 

estado populacional dos quelônios 

amazônicos monitorados e 

protegidos, bem como a análise 

dos potenciais riscos para essas 

espécies e assim, permitir a 

definição de estratégias efetivas 

para a conservação, incluindo a 

implementação de sistemas de uso 

sustentável desses animais. 

 

Fêmea de tartaruga-da-amazônia em nidificação. 
(Foto: Acervo do RAN) 

 



Um dos trabalhos realizados pelo Núcleo 
de Educação Ambiental do RAN foi 
apresentado no Simpósio Nacional de 
Políticas Públicas e Ed. Ambiental, em 
maio, em Piracicaba-SP: O artigo científico 
e o pôster “A Educação Ambiental como 

Instrumento na Conservação de Répteis e 
Anfíbios no Rio Araguaia, Aruanã, GO”. É 
extremamente oportuno divulgar para o 
Brasil um dos únicos trabalhos de Ed. 
Ambiental voltados para o médio 
Araguaia, visando à conservação de 
répteis e anfíbios. 

X Curso de Capacitação em Educação 

Ambiental para o Ordenamento do Acesso 
e Uso dos Recursos Ambientais em 

Unidades de Conservação 
 

      Será realizado em junho deste ano o X 

Curso de Capacitação em Educação 

Ambiental para o Ordenamento do 

Acesso e Uso dos Recursos Ambientais em 

Unidades de Conservação – UCs.  

      Este curso consta do Projeto “Manejo 

de impactos de visitação no distrito de 

Luiz Alves do Araguaia” do Núcleo de 

Educação Ambiental do RAN e conta 

com 50 horas de duração, tendo por 

finalidade desenvolver conhecimentos, 

habilidades e atitudes que tornem os 

universitários voluntários competentes em 

abordar as questões ambientais na Área 

de Proteção Ambiental - APA Meandros 

do Rio Araguaia e na Reserva Extrativista - 

Resex Lago do Cedro, junto aos 

campistas, monitorando e prevenindo 

impactos ambientais. 

 

      As inscrições podem ser feitas 

diretamente na Associação dos 

Acadêmicos e Profissionais de Biologia do 

Estado de Goiás – AAPBio ou por email. 

      A AAPBio fica na Rua 246, nº 165, 

Setor Coimbra, Goiânia, Goiás. O 

responsável é o  Prof. Juarez. 

Momentos do IX Curso de Capacitação. (Foto: Acervo do RAN) 

      Os alunos, após capacitação e 

aprovação, participarão das atividades 

de monitoramento das atividades 

impactantes e das ações de educação 

ambiental realizadas nos 

acampamentos, durante a temporada 

de férias, na primeira ou segunda 

quinzena do mês de julho. 

      O email para solicitar ficha de 

inscrição é araguaia.aapbio@gmail.com 

      As aulas serão aos domingos, de 01 

a 29/06/2014, das 8:00 às 18:00h, na 

Faculdade Araguaia (avenida T-10, nº 

1047, Setor Bueno, próximo ao Parque 

Vaca Brava, Goiânia, Goiás). 

 

      Os alunos participantes receberão 

uma declaração de estágio emitida 

pela respectiva UC, referente à 

quinzena de serviços voluntários 

prestados, a fim de apresentá-la à 

faculdade, como comprovante de 

atividade extra-curricular.  

 

CALENDÁRIO DE ATIVIDADES DO RAN 
 

ATIVIDADES/EVENTOS LOCAL DATA 

3ª Monitoria Anual - PAN 

Herpetofauna Insular 

 ACADEBio, 

Iperó - SP 

2 a 4 

de 

junho 

X Curso de 

Capacitação em 

Educação Ambiental 

para o Ordenamento 

do Acesso e Uso dos 

Recursos Ambientais 

em UCs 

Faculdade 

Araguaia, 

Goiânia- GO 

1 a 29 

de 

junho 

NOTAS CURTAS 
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UM INSTRUMENTO DE INTEGRAÇÃO DOS 

PLANOS DE AÇÃO NACIONAIS 

VOLTADOS PARA RÉPTEIS E ANFÍBIOS 

 

Com o intuito de melhorar a 

comunicação do RAN/ICMBio com os 

demais envolvidos nos Planos de Ação 

Nacionais – PANs1 voltados para a 

conservação da herpetofauna 

ameaçada de extinção foi criado este 

encarte dentro do BOLETIM do RAN. 

Seu objetivo é divulgar as ações e 

resultados dos PANs coordenados pelo 

RAN e relatar as contribuições dos 

diversos parceiros a fim de alinhar o 

trabalho de todos na imensa tarefa de 

proteger a herpetodiversidade 

nacional. Da mesma forma que os 

PANs, este espaço de comunicação 

será construído de forma participativa 

e está aberto a sugestões e críticas, 

bem como contribuições para serem 

publicadas nesse espaço. 

 
1 – Para mais informações sobre os 

Planos de Ação Nacionais acesse: 

http://www.icmbio.gov.br/portal/biodi

versidade/fauna-brasileira/2742-plano-

de-acao-saiba-mais.html 

Informes dos Planos de Ação do RAN 
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Confira os prazos de execução e as principais etapas dos Planos de Ação do RAN já iniciados: 
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PAN HERPETOFAUNA DA MATA ATLÂNTICA 

NORDESTINA 

 

 

Participantes da primeira oficina de monitoria do PAN 
(Foto: Acervo RAN) 

 

      Entre os dias 24 e 29 de março deste 

ano, o RAN/ICMBio realizou a primeira 

oficina de monitoria do Plano de Ação 

Nacional para Conservação da 

Herpetofauna Ameaçada da Mata 

Atlântica Nordestina (PAN Herpetofauna 

da Mata Atlântica Nordestina). A 

reunião foi realizada na Academia 

Nacional de Biodiversidade – 

ACADEBio/ICMBio, em Iperó-SP, e 

contou com a presença de 18 

convidados de 14 instituições, incluindo 

os sete estados da região Nordeste. 
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      Além da revisão da matriz de 

monitoramento, principal produto da 

oficina, também foi ajustado o recorte 

geográfico do plano, definida a 

metodologia de delimitação de suas 

áreas estratégicas, a matriz de metas e 

indicadores e revista a lista de espécies 

foco e beneficiadas pelo PAN.  

      A monitoria possibilitou redirecionar 

as ações do plano de ação para a atual 

realidade e maturidade do GAT (Grupo 

de Assessoramento Técnico de PAN, 

nova sigla que antes era GAP), 

articuladores e do próprio RAN. 

Uma das espécies foco: Ameivula abaetensis  
(Foto: Danilo Couto) 

 

Quelônios Amazônicos também serão 

contempladas em Plano de Ação! 

        

      Na Amazônia, as práticas de 

utilização dos quelônios para fins 

alimentares (principalmente matrizes e 

ovos) ou como matéria prima para 

utensílios domésticos foram adotadas 

pelos índios no período pré-colonial, 

seguidas pelos colonizadores  e assim, 

incorporada aos hábitos tradicionais de 

uso das comunidades locais até os dias 

de hoje, cuja crescente demanda por 

alimentos  impulsionou o aumento da 

exploração da fauna aquática. 

      As populações de algumas espécies 

de quelônios amazônicos, 

principalmente os podocnemidídeos, 

notadamente a tartaruga-da-

amazônia (Podocnemis expansa), o 

tracajá (P. unifilis) e o pitiú (P. 

sextuberculata), vêm sendo reduzidas 

devido ao consumo e comércio ilegais, 

que aliados a fatores inerentes à 

espécie, dificultam sua conservação, 

destacando-se o baixo índice de 

recrutamento, a longevidade, o longo 

tempo para atingir a maturidade 

reprodutiva e a vulnerabilidade à 

predação durante o período 

reprodutivo.                                      



ICMBio e Ibama em reunião preparatória do PAN Quelônios Amazônicos 
        

       O RAN e a Coordenação Geral de Fauna – CGFAU/Ibama realizaram, na 
Sede do IBAMA em Brasília-DF, nos dias 23 e 24 de abril, a reunião preparatória 
para a oficina de Elaboração do Plano de Ação Nacional para a Conservação 
dos Quelônios Amazônicos - PAN Quelônios Amazônicos. O evento contou com 
a participação de Analistas Ambientais da Coordenação de Fauna Silvestre - 
COFAU/IBAMA, das superintendências do Ibama dos estados de Amapá e 
Goiás, do Núcleo de Informações Georreferenciadas – NGeo/RAN e do GT 

Quelônios do RAN, membros do Comitê Técnico Permanente do Projeto 
Quelônios da Amazônia - PQA, pesquisadores do Instituto Nacional de Pesquisas 
da Amazônia - INPA e do Instituto Federal do Amazonas - IFAM, e de 
representante da Coordenação do ICMBio responsável pelos PANs: 
COPAN/DIBIO/ICMBio. 

Participantes da reunião preparatória do PAN 
Quelônios Amazônicos. (Foto: Acervo do RAN) 
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 Soma-se ainda a esses fatores as alterações 
ambientais causadas pelo homem que vêm 
contribuindo para a redução de algumas populações 

dessas espécies.  
 
O governo brasileiro desde 1979 envida esforços para 
conter essa exploração, realizando ações de 
fiscalização, pesquisa, manejo reprodutivo e 
educação ambiental, ao longo de anos, através do 
Programa de Conservação dos Quelônios da 

Amazônia (PQA).   
 
Esse programa, considerado o maior em abrangência 
geográfica no contexto da conservação de fauna do 
país, pois atua em toda bacia Amazônica e bacia 
Tocantins-Araguaia, foi interrompido em 2007 por 
questões administrativas no âmbito do Ibama, e 
retomado em 2010, ainda que de forma precária.   

 
P. expansa, P. unifilis, e P. sextuberculata figuram no 
Apêndice II da Convenção sobre o Comércio 
Internacional de Espécies Ameaçadas (CITES), 
constam, segundo a IUCN, como espécies 
dependentes de programas contínuos de 
conservação. Foram categorizadas como espécies 

quase ameaçadas de extinção (NT) na Avaliação do 
Estado de Conservação desse grupo coordenado 
pelo ICMBio/RAN, classificação validada na etapa 
científica em 2013, em fase de publicação pelo 
ICMBio. 

      Consoante, com a reestruturação técnica e administrativa do PQA no 
escopo funcional do Ibama, e dado o interesse mútuo de cooperação técnica 

entre este e o  ICMBio no sentido de convergirem esforços em prol da 

conservação dos quelônios amazônicos, foi proposto um PAN, com 
coordenação compartilhada pelo dois institutos. A oficina de 

planejamento está prevista para agosto de 2014, e contará com a participação 
de instituições de ensino e pesquisa, governamentais e não governamentais, e 
setores produtivos, das regiões das bacias Amazônica e Tocantins/Araguaia. 



Scinax alcatraz  
(Foto: Cybele Lisboa) 

 

Ameaças 
 
      A distribuição restrita a pequenas áreas, 
como o caso de pequenas ilhas, é um fator 
crítico que pode colocar uma espécie em 
rota de extinção quando seu hábitat está 

vulnerável ou ameaçado. Como o número e 
os tipos de ameaças são muito diversos, 
surge um desafio quando o objetivo é 
conservar uma espécie insular. 
      Além de estarem em espaços reduzidos 
as espécies insulares estão sujeitas aos 
impactos das atividades antrópicas, que 

aumentam o risco de uma espécie da fauna 
entrar em extinção, como a caça ou pesca, 
a retirada de espécimes para biopirataria, a 
introdução de espécies invasoras, a 
ocupação urbana e até atividades militares.  
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      No caso da herpetofauna ainda se tem 
outro agravante, pois sapos, pererecas, 
lagartos e serpentes não “agradam” a 
maioria das pessoas, o que dificulta as ações 

de conservação destes animais. 
 
PAN Herpetofauna insular 
 
     O PAN para Conservação da 
Herpetofauna Insular Ameaçada  de  
Extinção visa estabelecer ações para 

conservação do ambiente e das espécies 
de répteis e anfíbios ameaçados de 
extinção, das ilhas dos Alcatrazes (parte da 
Estação Ecológica – ESEC Tupinambás) e da 
Ilha Queimada Grande (parte da Área de 
Relevante Interesse Ecológico - ARIE Ilhas da 
Queimada Pequena e Queimada Grande). 

     É o primeiro PAN coordenado pelo RAN e 
o primeiro PAN voltado para esses grupos 
animais.  O plano foi aprovado em 2010, tem 
um prazo de execução de cinco anos, 
possui 12 objetivos específicos e 54 ações. 
As ações abordam fiscalização, geração de 
conhecimento sobre espécies/hábitat, 
educação ambiental, estruturação das 

unidades de conservação e tratativas 
interministeriais (ICMBio, IBAMA e Marinha do 
Brasil - MB). 
 
 

Ilha dos Alcatrazes - SP (Foto: Acervo ESEC Tupinambás) 
 

O DESAFIO DE PROTEGER ESPÉCIES INSULARES 
 

 

     Inicialmente o PAN Herpetofauna insular 
contemplava quatro espécies foco 
ameaçadas de extinção, as serpentes 
Bothrops alcatraz, B. insularis e Dipsas 
albifrons cavalheiroi e o anfíbio Scinax 
alcatraz (IN 03/03-MMA). Após a conclusão 

da avaliação do estado de conservação 
dos anfíbios e das serpentes no Brasil, foram 
adicionados mais dois anfíbios, Scinax 
peixotoi e Cycloramphus faustoi. 
     Vale ressaltar que a serpente Dipsas 
albifrons cavalheiroi deverá sair da nova 
lista oficial da fauna ameaçada de 
extinção do MMA, pois na reavaliação não 

foi categorizada como ameaçada de 
extinção, pois estudos recentes indicam 
que se trata da mesma espécie do 
continente. 
     Entre as principais ameaças às espécies 
foco estão: o fato de terem distribuição 
restrita às pequenas ilhas, a retirada de 

espécimes para biopirataria, a introdução 
de espécies exóticas e, até recentemente, 
a utilização de parte da Ilha dos Alcatrazes 
pela MB para exercícios de tiro de 
canhões, que pode afugentar os animais, 
destruir ninhos e provocar incêndios na 
vegetação. 
     A boa notícia é que, após elaboração e 

implementação do Termo de 
Compromisso - MB, IBAMA e ICMBio, em 
Audiência Pública realizada no dia 11 de 
junho de 2013, a Marinha anunciou que os 
exercícios de tiro passarão para a Ilha da 
Sapata, outra ilha do Arquipélago dos 
Alcatrazes, mas que fica fora dos limites da 

ESEC Tupinambás e do PAN.  
 
 



      Essa conquista foi resultado do trabalho 

da equipe do PAN Herpetofauna Insular e 
muito esforço da equipe da ESEC e de 
parceiros incansáveis. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Articulação e parcerias 
 
      O RAN ressalta que as instituições 
parceiras são fundamentais para a 
implementação dos Planos de Ação 
Nacionais e devem ser valorizadas, pois são 

imprescindíveis para o alcance dos objetivos 
almejados. A articulação interna no órgão 
para efetiva participação de UCs envolvidas 
nos PANs, o apoio da sociedade ligada às 
áreas de abrangência dos PANs e 
comunidades científicas tem-se mostrado 
como um caminho a se seguir para cumprir 

a missão de conservação da herpetofauna. 
Em junho deste ano, na ACADEBio, será 
realizada a 3ª Monitoria Anual do PAN 
Herpetofauna Insular.  

Concurso mascote do 
BOLETIM DO RAN 
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Nas monitorias o foco são as ações, nesse 
momento faz-se o diagnóstico do 
andamento da implementação, avaliação 
da pertinência, ajuste de texto, de prazos e 
articuladores. Resultando na atualização do 
planejamento do plano e do painel de 

gestão. 

Bothrops insularis  
(Foto: Otavio  Marques) 
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Como participar do BOLETIM do RAN: 

 Envie sua contribuição para: 

ran.boletim@icmbio.gov.br 

 

http://www.icmbio.gov.br/ran 

www.facebook.com/repteiseanfibios 

 

Reunião da 2ª Monitoria do PAN Herpetofauna Insular  
(Foto: Acervo do RAN) 

Participe da criação e escolha do mascote 
do Boletim HERPETOPAN! Envie uma sugestão 
de uma espécie que você considere 
representativa da herpetofauna brasileira 
ameaçada de extinção. Justifique sua 
proposta e inclua uma ilustração e descrição 

da espécie que lhe inspirou e sugira um nome 
para o mascote.  
 
Todas as sugestões que chegarem até o dia 
25/06/2014 serão submetidas à equipe do 
RAN e o resultado será divulgado no Boletim 
nº 2, juntamente com a foto do autor. Mostre 
sua criatividade! 

Quer divulgar as ações que você 

desenvolve nos PANs no Informe 
HERPETOPAN? 

Então envie sua notícia para os 
coordenadores: 
PAN Herpetofauna Insular – Yeda: 
yeda.bataus@icmbio.gov.br 
PAN Herpetofauna da Serra do 
Espinhaço – Hugo: 

hugo.pinto@icmbio.gov.br 
PAN Herpetofauna do Sul – Ivan: 
ivan.amaral@icmbio.gov.br 
PAN Herpetofauna da Mata 
Atlântica Nordestina – Carlos: 
carlos.abrahao@icmbio.gov.br 
 

Envie uma cópia para o e-mail: 
ran.boletim@icmbio.gov.br 

mailto:boletim.ran@icmbio.gov.br
http://www.icmbio.gov.br/ran
http://www.icmbio.gov.br/ran
http://www.icmbio.gov.br/ran
http://www.facebook.com/repteiseanfibios
mailto:yeda.bataus@icmbio.gov.br
mailto:hugo.pinto@icmbio.gov.br
mailto:ivan.amaral@icmbio.gov.br
mailto:carlos.abrahao@icmbio.gov.br
mailto:ran.boletim@icmbio.gov.br

