
Com a realização da V Oficina de Avaliação do Estado de Conservação de Anfíbios e da II Oficina 
de Avaliação do Estado de Conservação dos Lagartos e Anfisbênias do Brasil, em agosto deste ano na 
ACADEBIO (FLONA de Ipanema, Iperó/SP) foi concluído o primeiro ciclo de avaliação do grau de risco 
de extinção da herpetofauna brasileira realizado pelo ICMBio. 

O processo de avaliação do estado de conservação da fauna brasileira é coordenado pelo ICMBio 
estando a avaliação da herpetofauna sob a responsabilidade e coordenação do RAN, excluindo-se as 
espécies de quelônios marinhos, que ficam a cargo do TAMAR.   

Para realizar as últimas oficinas de lagartos, anfisbênias e anfíbios o Instituto contou com a 
participação da comunidade científica em todas as etapas, garantindo a qualidade e a legitimidade do 
processo. A analista ambiental Yeda Bataus, do RAN, é Ponto Focal desse processo e foi auxiliada pelo 
Dr. Guarino Rinaldi Colli, professor da Universidade de Brasília - UnB, como coordenador dos táxons 
lagartos e anfisbênias, e pelo Dr. Célio Fernando Baptista Haddad, professor da Universidade Estadual 
Paulista Júlio de Mesquita Filho – UNESP/Rio Claro/SP, como coordenador do grupo dos anfíbios.  

Participantes da I Oficina de Avaliação do Estado de Conser-
vação dos Lagartos do Brasil Foto: Acervo do RAN 
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 A avaliação dos lagartos e 
anfisbênias foi dividida em duas oficinas, 
realizadas na ACADEBio, sendo a primeira 
em outubro de 2013 e a última em agosto 
de 2014. Participaram do processo 29 
avaliadores, representando 20 instituições e 
órgãos ambientais municipais, sendo eles: 
UFC, UFRN, UCSAL, UERJ, UnB, UFRGS, 
UFMS, UFRPE, UFF, UFSE, USP, URCA, UFAL, 
UFOPA, MUZUSP, INPA, MPEG, MN/UFRJ, 
PARNA CATIMBAU/ICMBio, RAN/ICMBio e 
Prefeitura de Balneário Pinhal/RS.   

 Os critérios de avaliação do grau de 
risco de extinção utilizados para esses 
grupos são os preconizados pela 
International Union for Conservation of 
Nature - IUCN e adotados pelo ICMBio. 

 
Para saber mais sobre os critérios utilizados 

na metodologia, acesse: 

Guidelines—Red List IUCN 
Participantes da II Oficina de Avaliação do Estado de Conser-

vação dos Lagartos e Anfisbênias do Brasil 
Foto: Acervo do RAN 

Avaliação de lagartos e anfisbênias 

http://www.iucn.org/about/work/programmes/species/our_work/the_iucn_red_list/resources/
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O processo de avaliação do risco de extinção 
dos anfíbios brasileiros iniciou em 2010 e até 2012 
foram realizadas quatro oficinas. Em agosto de 
2014 foi realizada a quinta e última oficina, simultâ-
nea à oficina de lagartos e anfisbênias, em que esti-
veram presentes oito avaliadores, representando 
as seguintes instituições de ensino e/ou pesquisa: 
USP, UNESP-RC, UFG, UFMG, UFV, UTFPR, UCB e 
MPEG.  

A etapa seguinte é a validação dessas avalia-
ções, tanto de anfíbios quanto de lagartos e anfis-
bênias, que está sob a responsabilidade da Coorde-
nação Geral de Manejo para Conservação (CGESP/
ICMBio) e, em seguida, os procedimentos para a 
publicação da nova lista das espécies que estão 
ameaçadas, cuja competência é do Ministério do 
Meio Ambiente. u 

Avaliação de Anfíbios 
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Participantes da V Oficina de avaliação do estado de conser-
vação dos anfíbios do Brasil Foto: Acervo do RAN 

 O RAN participou da oficina de avaliação das 
espécies ameaçadas da herpetofauna do estado de 
Pernambuco, a convite da Secretaria Estadual de Meio 
Ambiente e da Universidade Federal Rural de Pernam-
buco (UFRPE), apoiando na facilitação, organização e 
desenvolvimento do sistema de informações geográfi-
cas, que gera os mapas utilizados na avaliação.  

 A oficina ocorreu entre os dias 04 e 08 de 
agosto de 2014 em Recife e foi coordenada pelo Pro-
fessor Dr. Geraldo Jorge Moura, da UFRPE, teve apoio 
voluntário de 20 pesquisadores de diversos estados 
brasileiros, além de integrantes e colaboradores do 
Laboratório de Estudos Herpetológicos e Paleoherpe-
tológicos da UFRPE.  

 O produto final, que após a avaliação dos de-
mais táxons (inclusive plantas), em cerca de oito ofici-
nas que serão realizadas até 2015, será uma “lista 
vermelha” de espécies ameaçadas de extinção da fau-
na do estado, que deve servir de base para políticas 
públicas de conservação e de geração de conhecimen-
to na região (criação de parques e reservas, planos de 
ação, projetos de pesquisa, dentre outros).  

 Ter uma lista vermelha de espécies ameaça-

das é um dos passos para a criação de iniciativas de 
conservação da biodiversidade. Informe-se sobre 
as espécies ameaçadas da sua região! u 

APOIO NA ELABORAÇÃO DA LISTA DE 
ESPÉCIES AMEAÇADAS  DA 

HERPETOFAUNA DE PERNAMBUCO 

Momento da oficina de avaliação Foto: Acervo do RAN 

Participantes da Oficina de avaliação do estado de conservação 
da herpetofauna de Pernambuco  

Foto: Acervo pessoal Marco Antônio de Freitas 



IMPACTO DA OCUPAÇÃO TURÍSTICA EM UCs NO RIO ARAGUAIA  
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     Durante a temporada de praias no Rio Araguaia, em julho último, foi realizado o Projeto de Monito-

ramento e Prevenção de Impactos de Visitação e de Ocupação Turística em Unidades de Conservação - 

UCs Federais do Médio Araguaia (RESEX do Lago do Cedro e APA Meandros do Rio Araguaia).  

     As atividades foram desenvolvidas por servidores do RAN 
com apoio de servidores da APA e da RESEX, além de colabora-
dores eventuais contratados e da participação de 30 universitá-
rios voluntários da região, capacitados em curso de educação 
ambiental específico, fruto de uma parceria do RAN com a Uni-
versidade Estadual de Goiás - UEG, no município de São Miguel 
do Araguaia - GO.  Com início em 9 de julho e encerramento em 
3 de agosto, o projeto realizou a distribuição de sacos de lixo, 
dinâmicas com as crianças, reuniões de sensibilização e de ori-
entações aos turistas e ribeirinhos quanto às formas ambiental-
mente corretas de acampar.  A aplicação das Normas de Convi-
vência com o Rio Araguaia – um acordo entre os campistas e os 
órgãos ambientais atuantes na região – busca orientar o turista 
e está completando 10 anos de vigência. 

Vista aérea de um acampamento no rio  
Araguaia em Aruanã - GO  

Foto: Acervo da prefeitura de Aruanã - GO 

           Esse projeto visa envolver as comunidades locais na implementação de uma visitação e ocupação turística 
ambientalmente responsável, compatíveis com os objetivos de conservação das UCs mencionadas - com reflexos 
positivos para a proteção da tartaruga-da-amazônia (Podocnemis expansa) e do tracajá (Podocnemis unifilis), em 
seus períodos reprodutivos. Por isso foram aplicados 417 questionários sobre a concordância ou não dos turistas 
e ribeirinhos com as Normas de Convivência, a serem posteriormente analisados.  

     A preocupação com a reprodução dessas espécies de quelônios, nessa região, se justifica pelo fato dessas UCs 
abrigarem seus sítios de desova mais representativos no trecho monitorado, que se estende dos povoados de 
Itacaiú (município de Britânia/GO) a Cangas (município de Aruanã/GO) e de São José dos Bandeirantes 
(município de Nova Crixás/GO) à ponta sul da ilha do Bananal (TO), cobrindo um total de 260 quilômetros de rio. 

     O levantamento de dados apresentou os seguintes resultados: foram visitados, cadastrados e orientados 
quanto às Normas, 243 acampamentos, pelos quais passaram 22.201 pessoas. Ocorreram 77 reuniões de sensi-
bilização e discussão sobre os problemas da ocupação turística do rio Araguaia, envolvendo diretamente 997 
campistas. 

     Realizou-se 99 vistorias de desocupação e desmonte de acampamentos (correspondendo a 58% dos acampa-
mentos cadastrados), sendo que 93% foram considerados adequados às normas. Os 7% inadequados, foram 
assim classificados, principalmente, por conta do abandono de lixo na praia. Na região de Aruanã, apenas os 
acampamentos localizados nas praias da RESEX passaram por vistoria de desocupação e desmonte e nenhuma 
irregularidade foi observada.  

     Dos acampamentos vistoriados na APA Meandros do Ara-
guaia, 64% cumpriram satisfatoriamente as referidas normas. 
Na RESEX Lago do Cedro 82% estavam em concordância com as 
normas. Na média das duas UCs, 73% dos acampamentos não 
apresentaram deposição de resíduos inadequados, e por isso, 
fizeram jus ao Certificado de Colaborador Ambiental do Ara-
guaia, emitido pelo RAN/ICMBio. 

     Este documento é muito valorizado pelos chefes e montado-
res de acampamentos, como diferencial competitivo e símbolo 
de responsabilidade socioambiental. u Abordagem a um acampamento no rio Ara-

guaia, temporada 2014 Foto: Acervo do RAN 



Áreas referentes aos PANs da região sudeste. Fonte: NGeo-RAN/ICMBio, 2014 

OFICINA DE ELABORAÇÃO DO PAN HERPETOFAUNA DO SUDESTE 

     Sob a coordenação do RAN foi realizada a Oficina de Elaboração do Plano de Ação Nacional para a 
Conservação da Herpetofauna Ameaçada da Mata Atlântica do Sudeste (PAN Herpetofauna do Sudeste), 
entre os dias 22 e 26 de setembro, na ACADEBIO.  O evento contou com a participação de 40 pesquisa-
dores, representando 22 instituições federais, estaduais, sociedade civil, órgãos ambientais de educação, 
pesquisa e proteção. Os mesmos estabeleceram sete objetivos específicos e se comprometeram em de-
senvolver 42 ações voltadas para a minimização das ameaças às espécies contempladas e aos ambientes 
nos quais vivem, a exuberante e fragilizada região da Mata Atlântica do sudeste brasileiro. Este PAN é 
coordenado pelo analista ambiental do RAN, Rafael Valadão. 

     A Mata Atlântica da região sudeste e extre-

mo sul da Bahia (recorte geográfico deste PAN) 

possui a maior concentração de espécies da 

herpetofauna ameaçadas de extinção. São 180 

registros de anfíbios e répteis, sendo 41 espé-

cies-alvo (16 espécies ameaçadas incluídas na 

IN MMA nº03/2003 e 25 provenientes da re-

cente avaliação do estado de conservação da 

herpetofauna brasileira, realizada pelo RAN/

ICMBio, em fase de publicação), e 139 espécies 

provenientes das listas estaduais (BA, ES, RJ, SP 

e MG), bem como aquelas quase ameaçadas 

(NT) e dados insuficientes (DD), resultante da 

avaliação do ICMBio.  
Participantes da Oficina de Elaboração do PAN Herpetofauna  

do Sudeste Foto: Acervo ACADEBIO 

Esta Oficina foi um importante 

passo para atingir o objetivo de 

reduzir as ameaças sobre as es-

pécies listadas no PAN Herpeto-

fauna do Sudeste, por meio de 

ações e políticas públicas, de-

senvolvimento de conhecimen-

tos específicos, sensibilização de 

comunidades e controle da ação 

humana, em um horizonte de 

cinco anos, numa região pré-

definida de Mata Atlântica nos 

estados de Minas Gerais, Espíri-

to Santo, Rio de Janeiro, São 

Paulo e parte do sul da Bahia. u 
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PAN QUELÔNIOS AMAZÔNICOS 

           Em abril deste ano foi realizada uma reunião preparatória para a Oficina de Elaboração do PAN 
Quelônios Amazônicos, ocasião em que o RAN e a Coordenação Geral de Fauna – CGFAU/IBAMA, reuni-
dos na sede do IBAMA em Brasília, definiram as linhas gerais para a elaboração do PAN. 

           Entre os dias 18 e 22 de agosto de 2014, com a participação de seis autarquias federais, nove insti-
tuições de pesquisa, seis órgãos estaduais, três municipais de meio ambiente e três organizações não-
governamentais, além de criadores de quelônios e líderes comunitários de comunidades ribeirinhas das 
regiões das bacias Amazônica e Tocantins/Araguaia, realizou-se a Oficina de Elaboração do PAN Quelô-
nios Amazônicos.  

 Esta Oficina foi um importante passo para o PAN Quelônios Amazônicos, cujo principal objetivo é 
aperfeiçoar as estratégias de conservação para os quelônios amazônicos, especialmente as espécies 
alvo, e promover sua recuperação e uso sustentável, até 2019.  

 Durante a reunião do PAN Quelônios Amazônicos foram estabelecidos oito objetivos específicos e 
33 ações voltadas para minimizar as ameaças e os problemas que afetam a conservação e a manutenção 
de populações das três espécies alvo e 14 espécies beneficiadas de quelônios na região amazônica.  

 Pactuou-se, ainda, segundo metodologia da Coordenação de Planos de Ação de Espécies Ameaça-
das de Extinção – COPAN, da Diretoria de Pesquisa, Avaliação e Monitoramento da Biodiversidade - DI-
BIO/ICMBio, que os articuladores dos objetivos específicos e ações fossem indicados entre os próprios 
participantes, de modo que a responsabilidade pela conservação desse importante patrimônio nacional 
seja compartilhada com representantes da sociedade ali representada. 

Área de abrangência do PAN Quelônios Amazônicos. Mapa: NGeo - RAN/ICMBio 



P Á G I N A  6  A N O  1 ,  N º 2  

        

 

 

 

 

 

 

 

Participantes da Oficina do PAN Quelônios Amazônicos Foto: Acervo do RAN 

          A integração de esforços de interesse comum às autarquias do MMA, especialmente no que 
concerne a um grande programa de monitoramento e manejo da fauna, é o melhor caminho para a 
efetividade das ações propostas pertinentes à conservação e experimentação de meios sustentáveis 
de uso de espécies de quelônios no âmbito das autarquias. 

           Ao final do evento foi gerada uma matriz de planejamento contendo, essencialmente, as estraté-
gias e ações de mitigação e reversão dos principais problemas enfrentados pelos quelônios amazônicos, 
com base em ampla discussão coletiva e que deverá ser publicada por meio de uma portaria conjunta 
entre IBAMA e ICMBio.     

 O PAN Quelônios Amazônicos terá uma equipe de coordenação composta pelo analista ambiental 
do Rafael Balestra, e pelo coordenador de Fauna Silvestre (COFAU/DBFlo/IBAMA), Roberto Lacava. A 
função da coordenação de PAN é acompanhar a execução das ações propostas no planejamento do PAN 
por meio de monitorias anuais, em conformidade com a sistemática estabelecida pela Coordenação de 
Planos de Ação/COPAN/ICMBio.u 

QUEM SÃO OS PRINCIPAIS ATORES DE UM PAN? 
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 A III Oficina de Monitoria do Plano de 
Ação Nacional para a Conservação da 
Herpetofauna Insular Ameaçada de Extinção 
(PAN Herpetofauna Insular) foi realizada no 
período de 2 a 4 de junho de 2014, na 
ACADEBio, SP.  

 Participaram do evento 20 pessoas, 
representando instituições de ensino/pesquisa, 
governamentais e não-governamentais, 
incluindo a Marinha do Brasil (MB), o Instituto 
Butantan, Instituto Vital Brazil (IVB), Centro de 
Estudos de Venenos e Animais Peçonhentos 
(Cevap/Unesp), Universidade do Cruzeiro do Sul 
(Unic-sul), Instituto Nacional de Pesquisa da 
Amazônia (Inpa), Fundação Parque Zoológico de 
São Paulo (Zoo SP), CEAM Galápagos, Projeto 
Dacnis, Grupo As-sessor do PAN, Centro 
Nacional de Pesquisa e Conservação de Répteis e 
Anfíbios (RAN/ICMBio), Estação Ecológica (Esec) 
Tupinambás e Área de Relevante Interesse 
Ecológico (Arie) Ilhas da Queimada Pequena e 
Queimada Grande. 

 Os objetivos principais da oficina foram: 
  Avaliar o andamento das 54 ações deste PAN,  
  Rever os objetivos específicos, tendo em vista 

que esta Monitoria teve algumas funções de 
uma Avaliação de Meio Termo, considerando 
que este PAN está a um ano do seu término 
(final de 2015).  

 Apresentar alguns estudos realizados nas Ilhas 
dos Alcatrazes e Queimada Grande, e sobre 
atuação da Marinha do Brasil na região. 

  Apresentar aos participantes o estado atual do 
Programa de Criação ex-situ  de Bothrops 
alcatraz, B. Insularis e Scinax alcatraz, espécies 
alvo deste PAN.  

 
 O Instituto Butantan, Zoo SP, IVB e 
Cevap/Unesp aguardam a revisão da Instrução 
Normativa/ICMBio nº 22/2012, que trata dos 
Programas em Cativeiro para espécies 
ameaçadas de extinção, visto que possuem 
interesse em promover estudos para a criação 
de serpentes em cativeiro, visando o manejo ex 
situ. u 

TERCEIRA MONITORIA DO PAN HERPETOFAUNA INSULAR 

O PAN Herpetofauna Insular engloba as 
ilhas do Arquipélago dos Alcatrazes e a Ilha da 
Queimada Grande, localizadas no litoral do estado 
de São Paulo. E seu objetivo é reduzir o grau de 
ameaça de seis espécies endêmicas: as serpentes 
Bothrops insularis, Bothrops alcatraz, Dipsas 
albifrons cavalheiroi e os anfíbios Scinax alcatraz, 
Scinax peixotoi e Cycloramphus faustoi. 

As principais ameaças às espécies-alvo 
incluem sua distribuição restrita às pequenas ilhas, 
retirada de espécimes para biopirataria, introdução 
de espécies exóticas invasoras e, até recen-
temente, utilização de parte da Ilha dos Alcatrazes 
pela Marinha do Brasil para exercícios de tiro, 
atividade que afugentava os animais, destruía 
ninhos e podia provocar incêndios na vegetação. 

Porém, desde 2013, a calibragem dos 
canhões e os exercícios de tiro passaram para a ilha 
da Sapata, outra ilha do Arquipélago dos Alcatrazes, 
pois esta ilha não possui registros de espécies-alvo 
do PAN Herpetofauna Insular e fica fora dos limites 
da Estação Ecológica de Tupinambás e fora dos 
limites do futuro Parque Nacional Marinho dos 
Alcatrazes. Essa mudança ocorreu após elaboração 
e implementação de Termo de Compromisso entre 
Marinha, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 
dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e 
ICMBio. 

Participantes da III Oficina de monitoria do PAN  

Herpetofauna Insular Foto: Acervo ACADEBio 

SAIBA MAIS 
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 Contemplada pelo PAN para Conservação 
da Herpetofauna Insular Ameaçada de Extinção 
(PAN Herpetofauna Insular), a jararaca-ilhoa 
(Bothrops insularis), que ocorre apenas na Ilha da 
Queimada Grande, está ameaçada de extinção e a 
biopirataria provavelmente representa sua maior 
vulnerabilidade. Visando conter essa ameaça, a 
administração da Área de Relevante Interesse 
Ecológico (ARIE) Ilhas da Queimada Pequena e 
Queimada Grande (SP) iniciou, no mês de outu-
bro, uma campanha para incentivar denúncias 
contra a biopirataria da B. insularis. Além da cam-
panha, a equipe da ARIE realiza ações rotineiras 
de fiscalização e monitoramento na ilha e arredo-

AÇÕES PARA A CONSERVAÇÃO DA JARARACA-ILHOA 

Jararaca-ilhoa (Bothrops isularis) 

Foto: João Marcos Rosa 

          “O objetivo da campanha é ganhar aliados para garantir que a espécie não desapareça da nature-
za”, explica o chefe da ARIE, Carlos Renato de Azevedo. A população dos municípios de Itanhaém e Peru-
íbe, no litoral sul do estado de São Paulo, é incentivada a denunciar casos de retirada da ilha de exem-
plares da serpente sem a devida autorização legal e pessoas interessadas em compra e venda do animal. 
“Buscamos alertar os turistas e os moradores e convencê-los a denunciar esses casos. Eles serão nossos 
olhos”, afirma Carlos. Outra ação está sendo executada por pesquisadores do Instituto Butantan e da 
Universidade Estadual de São Paulo (UNESP), que realizam atualmente pesquisas que permitirão uma 
contagem mais precisa do número de espécimes. Para isso, os pesquisadores registram o peso, as medi-
das e introduzem um chip para marcar as jararacas-ilhoas, reunindo dados sobre a espécie para auxiliar 
em uma descrição mais detalhada e fornecer subsídios para sua conservação. 

          Desde 2011 o PAN Herpetofauna Insular articula ações para conservação das espécies de répteis e 
anfíbios ameaçados de extinção, com ênfase nas espécies endêmicas das ilhas marinhas do arquipélago 
dos Alcatrazes e da Ilha de Queimada Grande. u 

 ESPÉCIE NOVA DE SERPENTE GANHA DESTAQUE 

 
 

  

 A nova espécie de serpente, Atractus spinalis, 
ocorre no Parque Nacional da Serra do Cipó, em Mi-
nas Gerais. As expedições que levaram à descoberta 
desta espécie são parte das ações do PAN Herpeto-
fauna do Espinhaço e contaram com a participação 
dos analistas ambientais do RAN, Hugo B. de A. Pinto 
e Sônia H. S. T. de Mendonça, juntamente com os 
pesquisadores Paulo Passos, da MN/UFRJ e Mauro 
Teixeira Junior, Renato S. Recoder,  Marco Aurélio de 
Sena, Francisco Dal Vechio, José Cassimiro, Miguel 
Trefaut Rodrigues, todos da USP.   

 Uma matéria feita pela Fundação Grupo Boti-
cário, que financiou o projeto, conta como foi a des-
coberta! Confira aqui u 

 

Atractus spinalis  

Foto: Mauro Teixeira Júnior 

http://www.fundacaogrupoboticario.org.br/pt/noticias/pages/nova-especie-de-serpente-e-descoberta-em-mg.aspx
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ESPÉCIE DE ANFÍBIO AJUDA A IMPEDIR CONSTRUÇÃO DE HIDRELÉTRICA 

 Muito provavelmente pela primeira vez no Brasil uma espécie de sapo ajudou a vencer a luta do meio-
ambiente contra o desenvolvimento insustentável. Em meados de 2014, a Fundação Estadual de Proteção 
Ambiental do Estado do Rio Grande do Sul (FEPAM-RS) negou a licença de instalação da Pequena Central 
Hidrelétrica (PCH) Perau de Janeiro, baseada em grande parte nas ameaças que o empreendimento poderia causar 
sobre a única população conhecida do sapinho-de-barriga-vermelha, Melanophryniscus admirabilis. 

 Em 2010, a Cooperativa de Geração e Distribuição de Energia Fontana Xavier (CERFOX) obteve a licença 
prévia para construir a PCH na bacia do rio Taquari-Antas, em uma região de nascentes, entre os municípios de 
Arvorezinha e Soledade. Esse região está inserida na área de abrangência do Plano de Ação Nacional para 
Conservação dos Anfíbios e Répteis Ameaçados da Região Sul do Brasil (PAN Herpetofauna do Sul) e o sapinho em 
questão é uma das espécies beneficiadas por este Plano.  

Melanophriniscus admirabilis Foto: Ivan B. Amaral 

Vista do Perau de Janeiro, Arvorezinha/RS 
Foto: Ismael Verrastro Brack 

         Trata-se de uma espécie recentemente descrita 
(2006), endêmica de apenas 700 metros das margens 
pedregosas e florestadas do rio Forqueta e que 
recentemente foi considerada Criticamente em Perigo de 
extinção  na avaliação nacional de estado de conservação 

brasileira ( segundo o Diagnóstico do Risco de Extin-
ção de Espécies da Fauna: 2012-2014, do ICMBio) e  
nas avaliações regional e global, segundo a Red List da 
IUCN. 

 A partir de 2011, após a avaliação de que a 
instalação do empreendimento poderia levar a espécie à 
extinção, o Laboratório de Herpetologia da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul começou a realizar estudos 
específicos com a espécie, em projeto financiado pela 
Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza. Com o 
passar do tempo, outras instituições, incluindo a ONG 
Instituto Curicaca e  o RAN/ICMBio, posicionaram-se e 
manifestaram-se contra a instalação da hidrelétrica, 
subsidiando a FEPAM-RS a não licenciar a PCH em área tão 
relevante à conservação da biodiversidade. Outro agente 
importante no processo foi o Ministério Público Estadual, 
através da Promotoria de Justiça de Arvorezinha (também 
amparada por informações técnicas), que instou a empresa 
a não executar a obra sem a respectiva licença ambiental. 

 O resultado desse episódio foi positivo não só para 
esse sapinho carismático, mas para toda a biodiversidade 
presente nesse frágil ecossistema (mata de Araucária, 
bioma Mata Atlântica). Essa vitória só foi possível graça a 
ações bem articuladas, calcadas em conhecimento 
científico, mostrando claramente a importância dos Planos 
de Ações Nacionais como política de governo e, 
principalmente, da articulação entre os parceiros. Esta 
vitória inédita pode motivar outros grupos que trabalham 
com conservação da herpetofauna brasileira, além de 
poder servir de exemplo para futuras decisões de órgãos 
licenciadores.   

 Quer mais informações?  Acesse aqui. u 

 
Prof. Márcio Borges Martins, parceiro do PAN Sul, fo-
tografando exemplar da espécie Foto: Ivan B. Amaral 

http://www.ufrgs.br/herpetologia/
http://www.ufrgs.br/herpetologia/
http://www.curicaca.org.br/
http://www.curicaca.org.br/
http://issuu.com/amphibiansdotorg/docs/froglog112_high/19?e=2785774/10002577
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CONHECENDO MELHOR A JARARACUÇU-TAPETE 

       Esses dados são baseados não apenas na revisão de espéci-
mes de museu, mas também em amostragens realizadas na área 
de distribuição da espécie. 

      O estudo faz parte das ações do Plano de Ação Nacional da 
Herpetofauna da Mata Atlântica Nordestina (PAN Herpetofauna 
do Nordeste), coordenado pelo RAN, e teve a participação de um 
Analista Ambiental do ICMBio, o servidor Marco Antônio de Frei-
tas, lotado no Parque Nacional do Catimbau (PARNA Catimbau) 
em Pernambuco. 
      O artigo é parte da dissertação de mestrado do Analista Am-

biental, que contou também com a participação dos pesquisado-

res Antônio Jorge Suzart Argôlo, da Universidade Estadual de 

Santa Cruz (UESC), Catherine Gonner e Diogo Veríssimo, da Uni-

versity of Kent, na Inglaterra. 
Bothrops pirajai  Foto: Marco Antônio de Freitas 

    Descrita há mais de um século, a serpente jararacuçu-tapete (Bothrops pirajai) ainda é pouco conhecida e nun-

ca foi estudada em estado selvagem. Buscando melhorar este cenário, um artigo publicado no Journal of Threate-

ned Taxa, (24/09/2014, 6 (10):6326-6334)  apresenta novos dados biológicos de B. pirajai. 

      Os resultados desse estudo, indicam que a distribuição geográfica de B. pirajai está restrita ao sudeste da Mata 
Atlântica do estado da Bahia, entre a Baía de Todos os Santos, Itabuna e Ilhéus. E indicam, ainda, que uma estratégia 
de conservação efetiva para a espécie deverá centrar-se na mitigação do impacto da perda e fragmentação do hábi-
tat, bem como na melhoria do conhecimento existente sobre a história natural e biologia da espécie.  

O estudo pode ser acessado em: http://migre.me/lZq0G u 

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 do Espinhaço 
Hugo: hugo.pinto@icmbio.gov.br 

 
PAN Herpetofauna do Sul 

Ivan: ivan.amaral@icmbio.gov.br 
 

PAN Herpetofauna do Nordeste 
Carlos: carlos.abrahao@icmbio.gov.br 

 
PAN Quelônios Amazônicos 

Rafael Balestra: rafael.balestra@icmbio.gov.br 
 

PAN Herpetofauna do Sudeste 
Rafael Valadão: rafael.valadao@icmbio.gov.br 

 

Envie uma cópia para o endereço eletrônico: 
ran.boletim@icmbio.gov.br 
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Visite nossas páginas na internet e no Facebook: 

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

www.facebook.com/repteiseanfibios  
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