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Introdução

O processo de elaboração de relatórios técnicos referentes ao monitoramento populacional e manejo conservacionista de
quelônios amazônicos será promovido através do SisQuelônios. Para facilitar o cadastramento de dados, há orientações
detalhadas e ajudas ao usuário para preenchimento de cada item dos formulários eletrônicos integrantes do sistema.

O uso deste sistema não desobriga a obtenção da devida autorização para as atividades com finalidades científicas junto ao
SISBIO, conforme legislação vigente. O cadastramento das informações no SisQuelônios atende às especificidades do manejo
conservacionista e monitoramento de espécies de quelônios amazônicos, e são complementares àquelas exigidas nos relatórios
de atividades do SISBIO.
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Informações gerais

Alguns campos/itens dos formulários do sistema possuem regras de validação de preenchimento a fim de evitar o
armazenamento de dados incompletos ou inconsistentes. Em razão disso, o sistema emite algumas mensagens de alerta para o
usuário ao estimar algum dado inconsistente cadastrado. Quando for o caso, o usuário deverá escolher a opção “OK” na
mensagem de alerta e, em assim, corrigir o dado preenchido de forma completa ou correta.

O asterisco (*) será utilizado em casos de obrigatoriedade no preenchimento de alguns dados. Caso o sistema fique ocioso
por mais de 30 minutos, por medida de segurança, a sessão será expirada. Nesta situação deve-se fazer o login novamente, mas
os dados cadastrados não se perderão, pois cada informação registrada no sistema é automaticamente salva em seu banco de
dados.

O acesso ao SisQuelônios será feito exclusivamente pelos usuários autorizados pelo RAN/ICMBio, através de senha
pessoal e intransferível, tornando seus usuários/operadores absolutamente responsáveis por quaisquer ônus decorridos de
extravio e uso indevido de suas senhas (figura 1). O endereço eletrônico do sistema é https://ibamanet.ibama.gov.br/sisquelonios.
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Figura 1. Tela de acesso ao sistema a partir do endereço https://ibamanet.ibama.gov.br/sisquelonios.
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Cadastrar ou alterar relatório

Neste primeiro formulário eletrônico (figura 2), o operador visualiza a situação dos relatórios que ele já cadastrou
(inseriu) ou está inserindo, e os que já foram inseridos por outros operadores, através dos seguintes passos:

1)

No menu superior (seta verde) clique o item “Relatório” para incluir ou alterar um relatório;

2)

Selecione o relatório que deseja alterar na lista de relatórios, ou digite o ano da estação reprodutiva (seta vermelha) e

clique no botão "Novo Relatório" para iniciar um cadastramento.

A “situação” desses relatórios pode variar entre “em elaboração” ou “submetido para análise”. Quando está em elaboração,
pode-se optar por continuar cadastrando o relatório não concluído; ou modificar/alterar algum dado registrado erroneamente ou de
forma incompleta, clicando em “Selecionar”. Na situação de “submetido para análise”, o operador não terá permissão para voltar
ao relatório e modificar algum dado, portanto, deve-se ter muita atenção antes de submeter o relatório para a análise.
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Figura 2. Tela para cadastramento ou inclusão de relatórios de atividades.
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Instruções gerais de preenchimento do relatório

1) É aconselhável para o preenchimento dos formulários no sistema, seguir a ordem das opções contidas no “Menu
SisQuelônios” (seta vermelha), uma vez que vários itens/campos de muitos formulários dependem do cadastramento
prévio de dados de telas anteriores.

2) Ao passar o mouse sobre o menu lateral existente à esquerda das telas do sistema, evidenciam-se as opções de telas
(formulários eletrônicos) ou as tornam invisíveis, de modo a permitir a qualquer momento a alternância entre as telas e a
completa visualização dos itens componentes das mesmas.
3) Sequência de preenchimento (figura 3): O preenchimento dos formulários que compõem o relatório deverá seguir,
preferencialmente, a sequência das opções existentes no menu localizado na parte esquerda da tela. Seguindo a
sequência do menu, o preenchimento se torna mais fácil, pois diversos dados solicitados em alguns formulários
dependem de informações cadastradas nas telas anteriores. Por exemplo, os dados solicitados nos campos do
formulário “Espécie(s) X Local(is)” dependem dos dados informados nos formulários “Espécie(s)” e “Local(is)”.
4) Obrigatoriedade de itens: Onde houver (*) o preenchimento é obrigatório.

5) Processo de gravação: A inclusão de dados no SisQuelônios ocorre gradativamente, ou seja, os dados podem ser salvos
a cada formulário preenchido. Caso não seja possível concluir o relatório em um único acesso, pode-se fazê-lo em
outro(s) acesso(s), sendo que as informações já cadastradas estarão preservadas.
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6) Submeter o formulário: Ao terminar o preenchimento de todos os formulários, clique na opção “Submeter (concluir)” para
enviar o relatório para o ICMBio/RAN. ATENÇÃO: após submeter o seu relatório, os dados informados não poderão ser
alterados.

Figura 3. Tela de instruções gerais de preenchimento dos relatórios de atividades.
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Equipe

Constar os nomes dos integrantes da coordenação e equipe executora do projeto, suas respectivas funções e níveis
escolares (figura 4).

Figura 4. Tela para cadastramento da equipe de trabalho do projeto.
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Equipamentos

1) Primeiramente selecione o grupo a qual o equipamento pertence, em seguida selecione o mesmo (seta vermelha). Para
equipamentos que não constam na lista do sistema, selecione a opção "outros" e o inclua (figura 5);

2) Constar neste formulário apenas o(s) equipamento(s) que será(ão) utilizado(s) na(s) atividade(s) de monitoramento e/ou
manejo conservacionista de quelônios no projeto, independentemente da Unidade de Conservação, unidade do IBAMA
ou entidade parceira proprietária do mesmo;
3) Caso algum equipamento seja compartilhado com Unidade(s) de Conservação, IBAMA ou outra(s) entidade(s)
parceira(s), informe a(s) mesma(s).
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Figura 5. Tela para cadastramento dos equipamentos de expediente, campo e pesquisa utilizados no projeto.
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Espécie(s)

Nesta tela deve-se selecionar a(s) espécie(s) manejada(s)/monitorada(s) no projeto. Ao selecionar a(s) espécie(s) elas
serão automaticamente salvas (figura 7).

Figura 6. Tela para o cadastramento das espécies monitoradas/manejadas no projeto.
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Local(is)

1) Cadastre primeiramente todas as localidades monitoradas antes de passar para a próxima tela (figura 6);

2) O local/praia/tabuleiro, onde os manejos são executados, devem ser inseridos de acordo com as coordenadas
geográficas coletadas pelos agentes de praia/executores do projeto. Caso não haja as coordenadas exatas, pode-se
obter as mesmas por aproximação através do Google Maps, clicando com o botão direito do mouse sobre o ponto do
mapa do qual deseja-se capturar as coordenadas geográficas. Informe as coordenadas no formato grau, minuto,
segundo e direção (hemisfério). Digite as coordenadas geográficas nos campos indicados pela seta vermelha ou clique
na figura do Google Maps para identificar visualmente o ponto e capturar as suas coordenadas geográficas;

3) No campo "Descrição da localidade", informe: o nome do rio, ponto de referência da localidade (lagoa, mata, fazenda,
UC, estrada etc.) e o nome da praia/tabuleiro propriamente. Exemplo: Rio Juruá, trecho Pólo Juruá-Solimões, Tabuleiro
Nova Olinda.
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(Essa tela continua na próxima página.)

15

Figura 7. Tela para cadastramento dos locais/sítios monitorados pelo projeto.
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Associar espécie(s) com local(is)

Marque os ítens desse formulário de acordo com o(s) local(is) relacionado(s) ao manejo/monitoramento (figura 8).

Figura 8. Tela para correlacionar a(s) espécie(s) monitoradas/manejadas e seu(s) respectivo(s) local(is) de monitoramento.
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Cadastro de predadores

1) Informe todos os predadores de ovos e/ou indivíduos reconhecidos nos locais onde foram manejados/monitorados
(figura 9);

2) Realize a busca da espécie predadora selecionando o nível taxonômico e digitando parte do nome científico no
campo á esquerda (função autocomplete – seta vermelha) ou navegando através da árvore taxonômica disponível
á direita (seta verde);

3) O catálogo de táxons provém do Sistema de Informações Taxonômicas (SISTÁXON) administrado pelo
ICMBio/IBAMA, sistema este que dispõe a nomenclatura científica dos táxons utilizados pelo SisQuelônios.

Observação: Após selecionar os táxons, os dados serão gravados automaticamente e a listagem pode ser visualizada
na parte inferior desta tela.
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Figura 9. Tela para o cadastramento dos predadores de ovos, filhotes e matrizes nos sítios reprodutivos monitorados.
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Dados de área monitorada

Entende-se por área monitorada, para os fins deste sistema, a localidade em que não há a individualização de uma
amostragem de ninhos experimentais, portanto, os dados reprodutivos obtidos são, via de regra, estimados. Entretanto,
pode-se valer do método do cercamento do sítio reprodutivo monitorado ou do uso de artifícios correlatos, propiciando maior
precisão na coleta de dados.

Este formulário (figura 10) pode ser usado também para o cadastramento de informações consolidadas de diversos
acervos técnicos. Ex.: cadastramento da série histórica de dados reprodutivos do Projeto Quelônios da Amazônia (PQA)
oriundos da região do médio rio Araguaia - GO entre os anos 1998 a 2007.

Orientações:

1) Nesta tela cadastre os dados oriundos de área monitorada, ou seja, daqueles locais em que não há uma individualização
precisa dos ninhos;

2) Selecione o local e a espécie manejada (previamente cadastrados nos formulários pertinentes) clicando na "lupa" em
frente ao ítem "Cód. Registro";
3) Ao estimar os quantitativos de ovos inviáveis e filhotes mortos não considerar os números de ovos e filhotes predados;

20

4) Informe para cada predador a estimativa de ninhos, ovos, filhotes e matrizes predados, considerando em muitos casos os
rastros, penas e outros vestígios/indícios que possibilitem identificar com segurança os predadores;

5) Após constar para cada predador identificado a estimativa da quantidade de ninhos e/ou ovos e/ou filhotes e/ou matrizes
predados pelo mesmo, deve-se incluí-lo na lista que se formará. Em seguida deve-se gravar o(s) predador(es) registrado(s)
(setas vermelhas);
6) Para estimar a quantidade de matrizes predadas deve-se considerar os vestígios/indícios que permitam constatar a predação
das mesmas após a desova.
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(Essa tela continua na próxima página.)
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Figura 10. Tela para cadastramento de dados oriundos de área monitorada/cercada.
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Dados do(s) ninho(s)

Este formulário (figura 11) será usado para o registro de informações sobre ninhos protegidos ou individualizados por
algum aparato, como por exemplo, telas de aço ou plástico sobrepostas aos mesmos, para fins de mitigação da predação
e/ou experimentação científica que exige coleta precisa de dados intrínsecos aos ninhos monitorados.

1)

Selecione o local e a espécie manejada clicando na "lupa" em frente ao item "Cód. Registro";

2)

Caso os filhotes ainda não tenham nascido, o campo "Data de eclosão" poderá ficar sem preenchimento até a

data da mesma;

3)

No campo "Observação" descreva a situação do ninho, por exemplo: ninho alagado, ninho depredado etc;

4)

Para facilitar o preenchimento, ao gravar as informações de um determinado ninho, os campos de local e

espécie não serão "limpados" na premissa de sua reutilização, o que agilizará o processo. Caso queira cadastrar um ninho
referente a um novo local, clique no botão "Novo";

5)

Constar os predadores de matrizes nos casos que essas foram predadas após desovar e os indícios/vestígios

permitam identificar o predador e o ninho correspondente;
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6)

No cadastramento de ninhos do mesmo sítio reprodutivo, o local selecionado mantem-se fixo no item “Cód. Registro”.

Para registrar os ninhos de outro sítio monitorado, clique em “novo” para permitir a seleção do novo local.
Observações: Se oportuno, o operador poderá cadastrar somente dados de postura e, após a eclosão dos ovos, poderá
retornar a este formulário e concluir o registro de dados com informações do período de eclosão.
São muitos os dados á serem cadastrados neste formulário, portanto, para agilizar esse processo de forma uniformizada,
sistemática e prática, recomenda-se expressamente a utilização das fichas (planilhas) de campo, cujos modelos constam anexos
no sistema.
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(Essa tela continua na próxima página.)
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Figura 11. Tela para cadastramento de informações sobre os ninhos monitorados.
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Dados do(s) indivíduo(s)

Registro de dados oriundos do monitoramento reprodutivo e não reprodutivo das espécies de interesse (figura 12):

1)

Selecione o local e a espécie manejada clicando na "lupa" em frente ao item "Cód. Registro";

2)

Caso o(s) espécime(s) amostrado(s) tenha(m) sido previamente capturado(s) em outra(s) localidade(s)

diferente(s) do(s) tabuleiro(s)/praia(s) do manejo/monitoramento, esta localidade deve ser previamente cadastrada na tela
de "Local(is)";
3)

Insira os dados biométricos de indivíduos coletados/marcados.
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Figura 12. Tela para cadastramento de dados oriundos do monitoramento reprodutivo e não reprodutivo das espécies de interesse.
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Movimentação no berçário

Visando aumentar o índice de sobrevivência das espécies em seu ambiente natural, alguns sistemas
conservacionistas que realizam o manejo de quelônios amazônicos, utilizam a estratégia de manutenção dos filhotes recémnascidos em berçários (ou maternidade) durante alguns dias (geralmente até 15 dias), na intensão de que os filhotes
fortaleçam a musculatura, enrijeçam o exoesqueleto, reduzam a bolsa vitelínica que atrapalha a mobilidade e diminuam o
forte cheiro de ovo (conhecido por pitiú) atrativo aos seus predadores naturais, aumento assim as chances de sobrevivência
dos mesmos.
1)

Selecione o local e a espécie manejada clicando na "lupa" em frente ao item "Cód. Registro" (figura 13);

2)

Insira dados de filhotes recém-nascidos que são manejados para o berçário/maternidade antes da soltura;

3)

Para constar a quantidade de indivíduos mortos, informe a quantidade acumulada de exemplares mortos

durante a permanência no berçário.
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Figura 13. Tela para cadastramento dos dados relativos ao controle da movimentação dos berçários (maternidades).
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Destinação

A destinação a que se refere este formulário remete aos filhotes e ovos/ninhos manejados (translocados/transferidos)
no mesmo sítio de origem (entre diferentes setores da praia/barranco) ou para outro sítio reprodutivo (figura 14).

1)

Selecione o local e a espécie manejada clicando na "lupa" em frente ao item "Cód. Registro";

2)

As destinações que cabem a esta tela são:

a) Filhotes que são devolvidos ao seu ambiente após estadia no berçário/maternidade;
c) Ovos/ninhos transferidos;
b) Ninhos/ovos/filhotes transferidos para localidades diferentes de sua origem.

3) Em dados sobre a localização geográfica contar as coordenadas dos locais de destinação apenas, pois os locais de origem
foram cadastrados em “Local(ais)”;

4) A planilha HTML originada nesta e em outras telas, com o extrato dos dados cadastrados por formulário eletrônico (relatório
parcial), pode ser exportada para o Microsoft Excel® para edição e análise, clicando-se no ícone desse software disposto no
canto inferior direito da tela.
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(Essa tela continua na próxima página.)
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Figura 14. Tela para cadastramento dos dados relativos à destinação final de ovos e filhotes manejados.

34

Informações do projeto

Neste formulário devem ser descritos sucintamente as informações subjetivas do projeto de monitoramento e/ou manejo
conservacionista nos campos textuais livres sugeridos (figura 15).

1)

Descreva objetivamente as informações solicitadas;

2)

É recomendado clicar no botão "gravar" após o preenchimento de cada campo, evitando assim a perda de

informações devido a eventuais problemas de conexão com a internet ou queda de energia;
3)

Quantos aos detalhes metodológicos, sugerimos descrever objetivamente sobre os seguintes tópicos:

- Metodologia de amostragem e identificação dos ninhos, ou seja, se estes são contados e marcados individualmente ou em
grupos, por exemplo, de 10 em 10 ninhos identificados por estaca, bandeirola ou artefato análogo;
- O aparato de proteção de ninhos ou do sítio reprodutivo, caso pertinente;
- O esforço amostral de reconhecimento e monitoramento de ninhos, indicando as áreas vs homens vs dias vs ninhos;
- Justificar a necessidade da transferência ou translocação de ninhos, se for o caso, por exemplo, risco de alagamento,
intensa predação antrópica e/ou natural, facilitação logística, experimentação científica etc.). Neste caso, deve-se detalhar o
método de translocação de ovos, como o manuseio, forma e horário do transporte e confecção do ninho artificial;
- Caracterizar a fisiografia do sítio de destino, relatando qual(is) foi(ram) o(s) critério(s) definidos para a escolha da(s)
praia(s) artificial(is) etc.;
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- O critério de definição da data de eclosão. O sistema determinará automaticamente o período de incubação dos
ninhos monitorados a partir das datas de desova e eclosão, no entanto, devido aos diferentes critérios para definição da
data de eclosão, quais sejam: a data da saída do primeiro filhote do ninho, ou da saída de filhote(s) do(s) ovo(s) ainda na
câmara de postura, averiguado através de aberturas (vistorias) do ninho pré-eclosão, ou ainda da saída do último filhote do
ninho etc., faz-se necessário relatar neste campo qual desses métodos foi usado;
- O método de aferição biométrica dos espécimes, ou seja, se as medidas foram tomadas de maneira retilínea (p. ex.,
através de um paquímetro) ou curvilínea (p. ex. através de uma fita métrica). Se no projeto foram utilizados esses dois
métodos, estes deverão ser diferenciados pelos registros (nº da marcação) dos espécimes correspondentes, por exemplo,
os espécimes de registro 087 a 142 tiveram sua biometria tomada por meio retilíneo, já aqueles de registro 143 em diante
foram por meio curvilíneo;
- Informações sobre a manutenção de filhotes no berçário/maternidade, justificando a necessidade do uso desse
ambiente;
- Caso seja realizado estudos de dinâmica e estrutura de população, com captura-marcação-recaptura, descrever o
aparato material utilizado para a captura, o esforço amostral empregado nos métodos ativos e passivos
(estratégias/armadilhas vs horas vs capturas), e o sistema de marcação, para avaliar a eficiência desses artifícios.
Ressalvar os quantitativos e condições dos espécimes eventualmente amostrados em operações de fiscalização.
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(Essa tela continua na próxima página.)
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Figura 15. Tela para cadastramento das informações gerais do projeto.
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Comunidades

As comunidades a que se refere este formulário são aquelas parceiras à proposição e execução das ações previstas em
projetos de conservação, abrangendo o manejo e o monitoramento de espécies de quelônios amazônicos (figura 16).

1) Caso o manejo/monitoramento seja promovido com a participação comunitária local, relacione o local de realização destas
atividades com a comunidade colaboradora;

2) Selecione o local e a espécie manejada clicando na "lupa" em frente ao item "Cód. Registro";

3) Constar as coordenadas geográficas de localização da(s) comunidade(s) envolvidas nas ações de monitoramento e/ou
manejo de quelônios.
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(Essa tela continua na próxima página.)
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Figura 16. Tela para cadastramento das comunidades relacionadas ao projeto.
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Informações sobre as comunidades

1) Selecione a comunidade previamente cadastrada e, em seguida, responda aos itens pertinentes (figura 17).

(Essa tela continua na próxima página.)
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Figura 17. Tela para cadastramento de informações relativas às comunidades envolvidas com o projeto.
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Dados ambientais

Selecione o local de instalação da régua d'água, previamente cadastrado na tela "local(is)", clicando na "lupa" em
frente ao item "Cód. Registro" (figura 18).

Figura 18. Tela para cadastramento dos dados ambientais coletados nas áreas monitoradas.
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Anexar documentos complementares ao relatório

1) O preenchimento desta (figura 19) tela não é obrigatório, porém através dela pode-se anexar publicações, imagens,
mapas e outros documentos complementares que sejam relevantes para o relatório;

2) Selecione o arquivo a ser anexado e aguarde a conclusão da transmissão. Em seguida, clique no botão Gravar;

3) O arquivo deve ter um tamanho máximo de 10 Mbytes. Caso o arquivo seja maior que este limite, sugerimos realizar os
seguintes procedimentos:

a) converter o arquivo para um formato que ocupe menos espaço, como, por exemplo, o formato PDF;
b) dividir o arquivo em arquivos menores;
c) caso persista a limitação, compactar o arquivo para um formato ZIP (por exemplo).
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Figura 19. Tela para anexar documentos complementares aos relatórios automatizados.
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Extrato em PDF

Módulo de geração automática do relatório técnico das informações cadastradas no sistema por estação
reprodutiva/localidade monitorada, em formato PDF.

Submeter (concluir) relatório

Após a conclusão de um relatório, o sistema automaticamente verificará a existência de erros, pendências e inconsistências.
Se as verificações estiverem "Ok", o botão "Submeter" será exibido. Caso ocorra alguma pendência, clique no botão "Verificar" ao
lado da linha indicada para sanar o problema (figura 21).

Figura 21. Tela para checagem dos registros das informações no banco de dados do sistema e para submissão do relatório à
Coordenação do SisQuelônios.
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Relatórios gerenciais automatizados

Há nesta primeira versão do sistema três modalidades de relatórios gerenciais automatizados das informações cadastradas
por projeto, em outros termos, estes compreendem os relatórios técnicos das ações/atividades de monitoramento e/ou manejo
conservacionista com quelônios amazônicos, especialmente nos sítios reprodutivos de algumas espécies desse grupo. As opções
automatizadas desses relatórios são “Extrato do relatório anual”, “Espécie vs Estado” e “Espécie vs localidade vs ano” (seta
vermelha) (figura 22).

No formulário “Extrato dos relatórios” (figura 22) é possível obter a consolidação geral das diversas informações cadastradas
por projeto, ou seja, por cada unidade executora de um programa/projeto de monitoramento e manejo conservacionista com
espécie(s) de quelônio(s) amazônico(s), cujo arquivo pode ser gerado em HTML (extrato) ou em PDF.

48

Figura 22. Tela para geração dos extratos de relatórios automatizados.
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Em “Dados do monitoramento reprodutivo por localidade, espécie e ano” (figura 23), pode-se gerar planilhas de dados
consolidadas em “ informações por ninho”, “informações de área cercada” e “informações pretéritas”, opções dispostas nas abas
indicadas pelas setas verdes. As planilhas HTML originas podem ser exportadas para o Microsoft Excel® para edição e análise,
clicando-se no ícone desse software disposto no canto inferior direito da tela.

Figura 23. Tela para geração de relatórios com dados consolidados sobre o monitoramento reprodutivo por localidade,
espécie e ano da estação reprodutiva.
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Na tela “Dados do monitoramento reprodutivo por espécie e estado” (figura 24), pode-se obter toda informação relativa aos
dados reprodutivos de uma espécie de quelônio monitorada, compilada a partir de todas as séries históricas de ações de manejo e
monitoramento empreendidas por estado/região, incluindo dados de acervos técnicos mantidos por diversas instituições
conservacionistas envolvidas com esse tema (aba “Informações pretéritas”).

Figura 24. Tela para geração de relatórios com os dados consolidados sobre o monitoramento reprodutivo por espécie e estado.

Suporte técnico do SisQuelônios: sisquelonios@icmbio.gov.br
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