
 

ROTEIRO PARA INVENTÁRIOS E MONITORAMENTOS DE QUELÔNIOS CONTINENTAIS 

      Em oficina de trabalho realizada em julho de 2013, em Salvador, durante o VI Fórum Científico do 

RAN “Monitoramento Populacional de Quelônios Continentais Brasileiros” e coordenado pelo analista 

ambiental Rafael Antônio Balestra, integrante da Área Técnica Quelônios do RAN, os especialistas em 

Testudines do Brasil discutiram os procedimentos visando o estabelecimento de parâmetros eficientes 

para realização de inventários e monitoramentos de quelônios. 

      Como produto desse evento, elaborou-se um guia metodológico detalhado e didático de coleta de 

dados em campo, com propostas de análises biológicas e ecológicas para gerações de informações apli-

cáveis à conservação, em situações de inventários e monitoramentos de populações de quelônios conti-

nentais. 

       Esse roteiro metodológico, há muito almejado pela sociedade interessada no assunto, foi construído 
em razão da falta de material específico de consulta que consolide as principais referências científicas e 
o acúmulo do conhecimento técnico sobre as metodologias de amostragem, coleta e análise de dados 
relativos aos quelô-
nios continentais 
brasileiros.  

      Houve um gran-
de esforço para 
compatibilizar me-
todologicamente as 
particularidades das 
espécies e ambien-
tes em áreas com 
lacunas de amostra-
gem, cujos parâme-
tros se adequam 
prioritariamente 
aos inventários, e; 
em áreas com ocor-
rência conhecida de 
espécies-alvo de es-
tudos de maior dura-
ção, aos monitoramentos populacionais. Sendo assim, essencialmente, esse guia metodológico ou ma-
nual técnico inédito se constitui em um roteiro de procedimentos fundamentados pela consolidação do 
estado da arte do conhecimento técnico-científico e pelas perspectivas, harmonizadas, dos principais 
grupos de pesquisa e entidades conservacionistas que atuam com esses animais.      

Alguns tipos de armadilhas utilizadas para captura de quelônios:  
(A) e (B) Funnel trap com formato circular; e  

(C) Armadilha tipo fyke net (covo com barreira ou cerca guia) 
 Imagens ilustrativas do Roteiro Metodológico 
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ROTEIRO PARA INVENTÁRIOS E MONITORAMENTO DE QUELÔNIOS CONTINENTAIS 

         Essa iniciativa é oportuna, pois favorecerá a tão esperada padronização instrumen-

tal e analítica, segundo orientações validadas pelas experiências práticas dos autores, a 

serem adotados de forma consonante por diversas instituições ou grupos de pesquisa.  

 Em consequência, poder-se-á integrar diferentes ban-

cos de dados, compilar informações de séries históricas de 

dados de projetos correlatos, e assim, desenvolver análises 

comparativas das múltiplas variáveis decorrentes dos com-

ponentes de pesquisa e conservação realizados de forma 

sistematizada por espécie, família, região, bioma etc., por 

meio de diferentes fontes de informação.  

         E ainda, essa publicação tem o propósito de estimular 

a realização de estudos de caracterização do estado de con-

servação dessas espécies, especialmente em áreas protegi-

das, por meio da promoção de pesquisas básicas relativas à 

dinâmica das populações de quelônios monitorados. 

Onde encontrar o Roteiro Metodológico na íntegra?       

       Esse manual técnico foi submetido ao periódico institucional do ICMBio, a Revista 

Científica Biodiversidade Brasileira (BioBrasil), e está em fase de publicação digital. Tão 

logo esteja publicado em versão online este poderá ser consultado no site: 

 

http://www.icmbio.gov.br/revistaeletronica/index.php/BioBR  

RESULTADO DA ELEIÇÃO DA MASCOTE 
DO BOLETIM DO RAN 

 

A salamandra Bolita sagrou-se campeã 
do pleito e é a mascote do Boletim do 
RAN. Ela agradece aos eleitores e prome-
te promover, junto aos seus companhei-
ros, momentos de informação, reflexão e 
diversão.  

Jajá 

Perereco 

Bolita 

15% 36% 49% 

http://www.icmbio.gov.br/revistaeletronica/index.php/BioBR


EDUCAÇÃO AMBIENTAL - PROJETO ARAGUAIA SUSTENTÁVEL 

         Por meio do Projeto Araguaia Sustentável a equipe de Educação Ambiental do RAN realiza há 22 

anos atividades voltadas à promoção de mudanças comportamentais de turistas e ribeirinhos no Médio 

Araguaia, que  resultem em melhorias ambientais e favoreçam a conservação das espécies de répteis e 

anfíbios nessa região. O projeto visa promover a proteção das praias de desova da tartaruga-da-

amazônia (Podocnemis expansa) e do tracajá (Podocnemis unifilis).  

        Este ano, em parceria com a ONG 4A, o projeto traz o tema “Araguaia 2015: a mais limpa das tem-

poradas”, sensibilizando os turistas a se tornarem os protagonistas dessa aspiração, propondo a todos 

que "Leve o lixo, deixe o peixe”, mostrando que para preservarmos os atrativos naturais da região, que 

tornam o rio Araguaia o destino turístico preferido dos goianos e mato-grossenses, cada um deve res-

ponsabilizar-se pelos resíduos e rejeitos gerados e respeitar as leis ambientais, principalmente a lei de 

pesca. O trabalho está sendo realizado por voluntários, servidores e colaboradores eventuais, na RESEX 

Lago do Cedro, em Aruanã e na APA Meandros do Rio Araguaia, nessa última em duas bases: uma no 

povoado de Luiz Alves, em São Miguel do Araguaia e outra no distrito de São José dos Bandeirantes, no 

município de Nova Crixás. 

         A capacitação dos voluntários deu-se em quatro cursos, mi-

nistrados pela equipe de Educação Ambiental do RAN, no primeiro 

semestre. Esses cursos visavam preparar universitários e líderes 

comunitários para atuarem como educadores ambientais de turis-

tas, visitantes e ribeirinhos, além de fazerem a monitoria, preven-

ção e redução dos impactos ambientais resultantes das atividades 

turísticas. Ao todo foram capacitados 318 universitários e selecio-

nados, por assiduidade e participação, 64 voluntários.  

        O curso em Goiânia, realizado de 25 de abril a 28 de junho, contou com a participação de 130 estu-

dantes universitários das principais instituições de ensino superior da capital e entorno, dos quais 24 

foram selecionados para o trabalho de campo em Aruanã. Em São Miguel do Araguaia, o curso foi reali-

zado em duas etapas (19 a 21 de abril e 04 a 06 de julho) com a participação de 79 universitários da Uni-

versidade Estadual de Goiás – UEG local e seis líderes comunitá-

rios de Luiz Alves, onde foram selecionados 24 voluntários. Em 

Porangatu o curso ocorreu de 8 a 12 de junho, tendo sido capaci-

tados 92 universitários, dos quais 16 foram selecionados para o 

trabalho de Educação Ambiental em São José dos Bandeirantes, 

graças a uma parceria com a prefeitura de Nova Crixás. 

        As atividades de monitoria, prevenção e redução de impacto 

de visitação e de sensibilização e educação ambiental nas Unida-

des de Conservação do Médio Araguaia, iniciaram-se no dia 07 de 

julho e encerram-se em 03 de agosto de 2015, com a desocupa-

ção das praias e o desmonte dos acampamentos. 
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Curso de Capacitação de Voluntários 
Foto: Acervo RAN 

Projeto Araguaia Sustentável 

Foto: Acervo RAN 
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Hábitat Literário 

 Bashô, 1686  

Bashô enxergava 

a lágrima 

no olho do peixe. 

Alice Ruiz 

Que é um haikai? 

É o cintilar das estrelas 

Num pingo de orvalho! 

Luís Antônio Pimentel 

Gravura retratando 

Bashô (MuseuItsuo, 

cidade deIkeda, em 

Osaka, Japão)  

O haikai é uma forma poética japonesa, um poema breve, simples, sem título, organizado em três versos 

curtos, sem rimas. Pelas mãos de Matsuo Bashô, um japonês do século XVII (1644-1694), guerreiro samu-

rai, monge zen e andarilho, os haikais tornaram-se conhecidos no mundo todo. 

No último século criaram-se mais de cinquenta traduções do haikai da rã, de Bashô, para a língua portu-

guesa. Oferecemos aqui algumas versões de poetas brasileiros:  

Plenitude 

A água está parada. 

Uma rã salta no musgo. 

Olho. E mais nada. 

       Raul Machado  

Perereca 

Elástica... pula... 

Risco acrobático, arisco. 

A poça se ondula... 

Cyro Armando Catta Preta  
Velha lagoa 

O sapo salta 

O som da água 

   Paulo Leminski  

Nem grilo, grito, ou galope; 

No silêncio imenso 

Só uma rã mergulha -- plóóp! 

               Millôr Fernandes 

    O velho tanque - 
    Uma rã mergulha, 
    Barulho de água. 
   
Paulo Franchetti 

e Elza Doi 
Haikai, 1990 
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ENCARTE       
HERPETOPAN 

      AÇÕES DO PAN HERPETOFAUNA AMEAÇADA DA MATA ATLÂNTICA NORDESTINA 

      Um dos objetivos específicos do Plano de Ação Nacional - PAN para Conservação da Herpetofauna da 

Mata Atlântica Nordestina é de “Ampliar o conhecimento sobre a história natural, biogeografia e siste-

mática das espécies contempladas no PAN”. O RAN, almejando contribuir com parte da pesquisa de cam-

po necessária para cumprir esse objetivo, priorizou atividades em duas regiões de grande importância 

bioecológica, o Sudeste Baiano e o Centro de Endemismo de Pernambuco. Desta forma, cinco ações fo-

ram iniciadas pelo RAN em 2014, sendo que estas ações também são alvo de projetos de pesquisadores 

parceiros neste PAN. 

Duas expedições foram realizadas em 2014, com o objetivo de buscar parte das informações para os 

seguintes objetivos específicos do PAN: 

 Elaborar banco de dados sobre a distribuição das espécies contempladas no PAN (Ação 2.1); 

 Inventariar de forma integrada as áreas de ocorrência potencial das espécies contempladas no PAN 

(Ação 2.3); 

 Padronizar os sistemas amostrais e de medidas higiênico-sanitárias para o monitoramento das espé-

cies contempladas no PAN (Ação 2.4); 

 Investigar padrões reprodutivos, comportamentais, tróficos e de especificidade microambiental das 

espécies contempladas no PAN (Ação 2.8); e 

 Compilar informações resultantes das ações deste objetivo específico (Ação 2.10). 

       A primeira expedição foi para o estado de Pernambuco, com as coletas de campo realizadas entre 09 

e 15 de agosto do ano passado. A equipe estava constituída por alunos ligados ao Laboratório de Herpe-

tologia e Paleoherpetologia da Universidade Federal Rural de Pernambuco - UFRPE, sob a coordenação 

do Analista Ambiental do RAN  Carlos Abrahão e do pesquisador Geraldo Jorge Barbosa de Moura.  

      A área escolhida para a expedição foi a Estação Ecológica Mata do Tapacurá e seu entorno. Na busca 

por espécies-alvo deste PAN, foram registradas espécies de anuros, lagartos e serpentes, inclusive pro-

váveis ocorrências novas para a região.  

Foto da Estação Ecológica Mata do Tapacurá (PE) 

Foto: Acervo RAN 

INFORMES DOS PLANOS DE AÇÃO DO RAN 
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       A segunda expedição foi para o estado da Bahia, 

com foco no Sudeste Baiano, entre os dias 01 a 13 

de setembro de 2014. Esta contou com apoio técni-

co e logístico dos pesquisadores Mirco Solé Kienle e 

Antônio Jorge S. Argôlo, da UESC (BA), bem como de 

sua equipe de alunos e técnicos. Foram pesquisadas 

áreas de conhecida ocorrência das espécies-alvo do 

PAN da Herpetofauna da Mata Atlântica Nordestina 

e também prospectadas áreas de possível ocorrên-

cia. As espécies encontradas ainda estão em proces-

so de identificação com pesquisadores que traba-

lham diretamente com os grupos ou espécies. 

       A primeira parada foi na Reserva Ecológica da Michelin, no mu-

nicípio de Ituberá (BA). Esta reserva contém uma das maiores áreas 

de vegetação nativa remanescente na região, além de apresentar 

boa logística, com estradas e acesso às áreas mais remotas, bem 

como de estadia. Nestas matas ainda podem ser encontradas espé-

cies raras como a Bothrops bilineatus entre outras. Nas proximida-

des do município de  Amargosa (BA) foi realizada a segunda para-

da, uma área de ocorrência de algumas espécies-alvo de interesse 

do PAN como a Bothrops pirajai.  

 

Reserva Ecológica da Michelin, Ituberá (BA)  

Foto: Acervo RAN 

Bothrops bilineatus 

Foto: Acervo RAN 

         Um dos objetivos desse PAN depende de coletas em diversos estados e análises do conjunto de da-

dos ao longo do tempo. Somente através de parcerias fortes e com a continuidade destas ações ao lon-

go dos anos é que será possível alcançar as metas almejadas. 

Fixação de animais em campo 

Foto: Acervo RAN 

Dipsas sazimai  

Foto: Acervo RAN 



2ª MONITORIA DO PAN HERPETOFAUNA AMEAÇADA DA MATA ATLÂNTICA NORDESTINA      

Entre os dias 18 e 22 e maio de 2015, o 

Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de 

Répteis e Anfíbios realizou a segunda oficina 

de monitoria do PAN Herpetofauna da Mata 

Atlântica Nordestina. O evento foi realizado na 

Reserva da Sapiranga, município de Mata de 

São João, na Bahia, em parceria com a Univer-

sidade Católica de Salvador - UCSAL e Funda-

ção Garcia D’Ávila. Estiveram presentes 19 

participantes, entre servidores do RAN, mem-

bros do Grupo de Assessoramento Técnico 

(GAT), articuladores de ações e colaboradores do PAN.  

Este PAN abrange sete estados brasileiros numa área de quase 120.000km², indo da Bahia ao Rio 

Grande do Norte e enclaves de Mata Atlântica no Ceará, e tem como objetivo geral “Aumentar o conhe-

cimento sobre as espécies-alvo e minimizar o efeito das ações antrópicas de forma a contribuir para a 

conservação das espécies de anfíbios e répteis contempladas no PAN da Mata Atlântica nordestina, em 

cinco anos”. 

O propósito desta oficina foi avaliar de forma participativa o andamento das ações do PAN e identi-

ficar problemas na execução das mesmas, além de buscar soluções e parcerias que possam colaborar 

para atingir as metas estabelecidas nos cinco objetivos específicos propostos.  

        Durante a oficina foram apresentados alguns produtos de ações em desenvolvimento, os futuros 

membros do GAT e a lista com as novas espécies contempladas pelo PAN após a publicação da Portaria 

MMA nº 444/2014. Essa lista aprovada pelos participantes será agora encaminhada para publicação no 

Diário Oficial da União.  Os produtos gerados  durante a oficina passarão por revisão final pelos partici-

pantes da oficina e membros do GAT e serão disponibilizados em breve para consulta no portal do PAN: 

http://www.icmbio.gov.br/portal/biodiversidade/fauna-brasileira/plano-de-acao/2837-plano-de-acao-

nacional-para-a-conservacao-da-herpetofauna-do-nordeste.html 

        O RAN agradece a Universidade Católica de 

Salvador, em especial o Prof. Dr. Moacir Tinôco, e 

a Fundação Garcia D’Ávila pela parceria na reali-

zação desse evento. Agradece também todos os 

participantes da oficina, aos que enviaram as in-

formações por e-mail e todos os colaboradores 

do PAN que colaboram ativamente para que o 

PAN da Herpetofauna da Mata Atlântica Nordesti-

na consiga alcançar seu objetivo principal.  
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Participantes da 2a Monitoria do PAN Herpetofauna da Mata 

Atlântica Nordestina. Foto: Acervo RAN 

Participantes da 2a Monitoria do PAN Herpetofauna da 
Mata Atlântica Nordestina 

Foto: Acervo RAN 

http://www.icmbio.gov.br/portal/biodiversidade/fauna-brasileira/plano-de-acao/2837-plano-de-acao-nacional-para-a-conservacao-da-herpetofauna-do-nordeste.html
http://www.icmbio.gov.br/portal/biodiversidade/fauna-brasileira/plano-de-acao/2837-plano-de-acao-nacional-para-a-conservacao-da-herpetofauna-do-nordeste.html


PAN HERPETOFAUNA DO SUL  
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 Estudos ecológicos de quelônios em UCs no Sul do país 

       A composição da herpetofauna da Região Sul é relativamente 

bem conhecida, os quelônios são representados por nove espécies 

continentais (oito pertencentes à família Chelidae e uma à Emydi-

dae), o que corresponde a cerca de 25% das 36 espécies brasilei-

ras. No entanto, os estudos existentes sobre esse grupo animal, 

especialmente do Rio Grande do Sul, são provenientes de informa-

ções pontuais, tanto temporais quanto geográficas, formando um 

mosaico de dados sobre a história de vida e o estado de conserva-

ção desses répteis, evidenciando a carência de mais informações.  

       Desta forma, a Área Técnica Quelônios, do RAN, em parceria com pesquisadores da Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS desenvolveu o Projeto “Estudos Ecológicos de Quelônios em Uni-

dades de Conservação no Sul do País”. Esta é uma das ações de pesquisa e monitoramento, ação 3.19, 

prevista no Plano de Ação Nacional para Conservação de Répteis e Anfíbios Ameaçados da Região Sul do 

Brasil, coordenado pelo RAN.  

       A primeira etapa do estudo ocorreu em 2014, nos Parques Nacionais de 

São Joaquim e Serra do Itajaí, em Santa Catarina, e na Área de Preservação 

Ambiental do Ibirapuitã, Rio Grande do Sul. Foram registradas as espécies  

Trachemys dorbigni, Hydromedusa tectifera, Phrynops hilarii e P. williamsi, 

sendo esta última listada entre as espécies vulneráveis de extinção (VU – 

A4ac) nas listas do Paraná e Santa Catarina, em virtude da alteração de seus 

hábitats.  Já a segunda etapa do projeto, prevista para 2015, ocorrerá na Re-

serva Biológica das Araucárias e Parque Nacional do Iguaçu, ambos no estado 

do Paraná. 

         

 

        Pretende-se assim contribuir com a 

geração de conhecimento sobre as espécies 

de quelônios continentais da região Sul do 

Brasil, complementar as listas de espécies 

das unidades de conservação amostradas, 

sugerir aos gestores das áreas protegidas 

medidas para conservação das espécies re-

gistradas e subsidiar, com informações, o 

processo de avaliação do estado de conser-

vação da herpetofauna brasileira, contribu-

indo assim para a conservação dos quelô-

nios continentais brasileiros. 

Phrynops williamsi 
 Foto: Acervo RAN  

Instalação de armadilhas  
Foto: Eridiane Lopes da Silva 

Área de abrangência do Projeto, indicando as UCs em  
que o projeto atua. Elaboração: Rafael Valadão 
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NOTAS CURTAS 

 Novo site do Projeto Cágado do Paraíba (Fonte: Informativo do PAN Paraíba do Sul) 

          A espécie Mesoclemmys hogei é considerada uma das 25 

“tartarugas” mais ameaçadas do mundo! No Brasil, além das cinco tarta-

rugas marinhas, é o único quelônio de água doce que aparece na nova 

lista de espécies ameaçadas de extinção (Portaria MMA nº 444/14). O 

Projeto CÁGADO DO PARAÍBA, financiado pela Petrobras Ambiental, 

acaba de lançar seu novo site. Para saber mais sobre a espécie ou sobre 

o projeto, confira no link: http://www.cagado-do-paraiba.org.br 

 

 Publicadas as Portarias do PAN Quelônios Amazônicos e de seu respectivo GAT 

       Em abril, foram publicadas as portarias do Plano de 

Ação Nacional para a Conservação dos Quelônios Amazô-

nicos—PAN Quelônios Amazônicos e dos membros do 

Grupo de Assessoramento Técnico. O PAN tem como obje-

tivo geral aperfeiçoar as estratégias de conservação para 

os quelônios amazônicos, especialmente as espécies alvo 

do PAN, e promover sua recuperação e uso sustentável 

até 2020. São elas: Podocnemis expansa, Podocnemis uni-

filis, Podocnemis sextuberculata . Estão previstos 9 objeti-

vos específicos e 33 ações, além de contar com a partici-

pação de 29 instituições, entre autarquias federais, esta-

duais, municipais e organizações não-governamentais. 

        Trata-se de um PAN inovador, primeiramente por ser o primeiro coordenado pelo IBAMA em conjun-

to com o ICMBio e também, devido ao fato de que as espécies-alvo não estão na lista nacional de espé-

cies ameaçadas de extinção, com grande parte das suas ações voltadas para o seu uso sustentável. Para 

maiores informações, acesse os links abaixo:  

http://www.ibama.gov.br/fauna-silvestre/plano-de-acao-nacional-para-conservacao-dos-quelonios-
amazonicos 
 
http://www.icmbio.gov.br/portal/biodiversidade/fauna-brasileira/6799-
plano-de-acao-nacional-para-a-conservacao-dos-quelonios.html 

Mesoclemmys hogei  
Foto: Gláucia Drummond  

Desova de Podocnemis expansa 
Foto: Acervo RAN 

Após a última avaliação do estado de conservação da fauna 

brasileira  as três espécies-alvo nesse PAN foram categorizadas 

como Quase Ameaçadas (NT). 

http://www.cagado-do-paraiba.org.br


NOTAS CURTAS 
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 Grupo de Assessoramento Técnico do PAN Paraíba do Sul realiza Avaliação de Meio Termo  

       Fonte: Texto adaptado do Informativo do PAN Paraíba do Sul - Autora: Carla Polaz 

BOLETIM DO RAN 

Colaboraram nesta edição 
Ana Paula Gomes Lustosa, Carlos Roberto Abrahão, Ivan Borel Amaral, Luis Alfredo Costa Freitas, Paulo Oliveira 

de Sousa, Rafael Antônio Machado Balestra, Rafael Martins Valadão , Sônia Helena Santesso T. de Mendonça  
 

Revisores 
Rafael Antônio Machado Balestra, Rafael Martins  Valadão, Yeda Soares de Lucena Bataus 

 
Edição 

Augusto de Deus Pires, Luis Alfredo Costa Freitas, Paulo Oliveira de Sousa, Vera Lúcia Ferreira Luz 
 

Diagramação 
Sônia Helena Santesso Teixeira de Mendonça 

 
Como participar do BOLETIM do RAN: 

Envie sua contribuição para: ran.boletim@icmbio.gov.br 

Visite nossa página na internet e nossa página no Facebook: 

http://www.icmbio.gov.br/ran 
www.facebook.com/repteiseanfibios 

            No período de 23 a 25 de março de 2015, o GAT do PAN Paraíba do Sul se reuniu no Centro Nacio-

nal de Pesquisa e Conservação da Biodiversidade Aquática Continental (CEPTA) em Pirassununga, interior 

de São Paulo, para realizar a 5ª Monitoria anual de ações e a Avaliação de Meio Termo.  

 O período de execução é de 10 anos, divididos em dois ciclos de 5 anos.  As espécies-alvo são pei-

xes, moluscos, crustáceos e um quelônio (Mesoclemmys hogei). Primeiramente foi realizada a monitoria 

anual, que consiste na avaliação do andamento das ações, sendo que cinco delas são específicas para o 

M. hogei. Além disso, conforme os articuladores dessas ações, todas estão com andamento no prazo pre-

visto para a execução, sobretudo com resultados que contribuem para o conhecimento da biologia da 

espécie e para a divulgação dos mesmos em eventos científicos.  

         Já na segunda etapa da reunião foi feita a Avaliação 

de Meio Termo do PAN. O objetivo desta é acompanhar o 

desenvolvimento das metas e indicadores, de modo que 

seja possível mensurar o alcance dos objetivos específicos 

do plano. Embora não tenha sido possível quantificar na 

totalidade as metas de meio termo dos 12 objetivos espe-

cíficos, a percepção do GAT é de que as metas até o mo-

mento foram parcialmente cumpridas. E visando melhorar 

o desempenho das metas e indicadores, o GAT definiu as 

estratégias necessárias até o final da vigência do PAN, em 

2020, para o alcance pleno dos objetivos específicos e, por 

consequência, do objetivo geral do plano.  

Participantes da reunião de Monitoria e Avaliação de 

Meio Termo do  PAN Paraíba do Sul    
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