
O PLANO DE AÇÃO PARA A HERPETOFAUNA AMEAÇADA E A RESERVA DA BIOSFERA DA 

SERRA DO ESPINHAÇO 

 Criada em 2005, a Reserva da Biosfera da 

Serra do Espinhaço (RBSE), compreende uma 

área de 3.210.903,3 hectares no estado de   

Minas Gerais, em uma zona de transição entre 

os Biomas Cerrado e Mata Atlântica, destacando

-se os Campos Rupestres, fitofisionomia com 

grande número de espécies ameaçadas e endê-

micas, em um ambiente de baixa resiliência, 

configurando-se, dessa forma, como um Centro 

de Endemismo Mundial. 

 As Reservas da Biosfera são um modelo 

de gestão integrada, participativa e sustentável 

dos recursos naturais, adotado internacional-

mente. Essas reservas são reconhecidas pelo 

programa “O Homem e a Biosfera (MAB)” da 

Organização das Nações Unidas para a Educa-

ção, a Ciência e a Cultura (UNESCO). Este mo-

delo de unidade de conservação está contem-

plado no Sistema Nacional de Unidades de   

Conservação (Lei Federal n° 9.985, de 18 de 

julho de 2000) como uma categoria especial, 

conforme seu artigo 41. 

 Nesse contexto, o RAN instituiu em 2012 o Plano de 

Ação Nacional para Conservação de Répteis e Anfíbios 

Ameaçados de Extinção da Serra do Espinhaço - PAN 

Herpetofauna do Espinhaço, tendo como área de abrangência 

no seu primeiro ciclo os mesmos limites da Reserva da Bios-

fera, buscando estabelecer ações voltadas para conservação 

dos recursos naturais da Serra do Espinhaço, de acordo com a Convenção da Diversidade Biológica. O PAN Her-

petofauna do Espinhaço estabelece ações de conservação para espécies-alvo, ou seja, todos os répteis e anfí-

bios incluídos em alguma categoria de ameaça (Criticamente Ameaçada-CR, Em Perigo-EN, Vulnerável-VU) na 

Lista Nacional vigente de espécies da fauna ameaçadas de extinção que tenham ocorrência na RBSE. 

Physalaemus maximus (espécie-alvo). Foto: Sarah Mângia 

Recorte geográfico do PAN Herpetofauna da Serra do Espinhaço e  
Reserva da Biosfera Serra do Espinhaço  
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 O PAN Herpetofauna do Espinhaço contempla 

também as espécies categorizadas como quase  

ameaçadas (NT) e Dados Insuficientes (DD) na últi-

ma avaliação nacional e que tenham ocorrência no 

recorte geográfico do PAN e são identificadas como 

espécies beneficiadas. Atualmente são 28 espécies 

com ocorrência na área de abrangência do PAN, 

sendo 11 espécies-alvo e 17 beneficiadas.  

 Em setembro de 2015 foi publicado o Relató-

rio da 1ª Revisão Periódica (2005-2015) da RBSE, 

neste documento foi destacado o trabalho do PAN 

Herpetofauna do Espinhaço para o cumprimento dos 

objetivos da Reserva da Biosfera da Serra do Espinhaço, como a ampliação do número de publicações científi-

cas, a formatação de planos de cooperação, orientação e divulgação de políticas públicas para o território, além 

de contribuir para a promoção da conservação ambiental na RBSE.  
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Placosoma cipoense (espécie-alvo). Foto: Mauro Teixeira Jr 

4ª MONITORIA DO PAN HERPETOFAUNA DO ESPINHAÇO 

 Entre 13 e 15 de julho aconteceu a 4ª Oficina de Monitoria do PAN Herpetofauna do Espinhaço, coorde-

nado pelo RAN/ICMBio. O evento contou com o apoio do Instituto de Ciências Biológicas (ICB) do Departamen-

to de Zoologia e Programas de Pós-Graduação da Zoologia (PG-Zoo) e do Programa de Pós-Graduação em   

Ecologia Conservação e Manejo da Vida Silvestre (ECMVS) da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), 

em Belo Horizonte (MG).  

 O PAN Herpetofauna do Espinhaço completou quatro anos de atuação e tem como objetivo geral aumen-

tar o conhecimento sobre espécies-alvo e implementar medidas que favoreçam sua conservação e de seus   

habitat, em cinco anos.  A Monitoria anual está associada ao acompanhamento do desempenho das ações pla-

nejadas e à entrega dos produtos do PAN, além de analisar junto aos parceiros, se as ações estão sendo reali-

zadas no período previsto e identificar os problemas na execução.  

 A 4ª Monitoria do PAN Herpetofauna do Espinhaço contou também com a presença de representantes 

das seguintes instituições: Instituto Estadual de Florestas de Minas Gerais (IEF), Parques Estaduais da Serra do 

Intendente e do Pico do Itambé, Parque Nacional da Serra do Cipó, Universidade Federal de Viçosa (UFV),   

Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas), Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP),    

Coordenação Regional 11 do ICMBio (CR11), Instituto EcoVida e Comitê da Reserva da Biosfera da Serra do 

Espinhaço. 

Participantes da 4ª  Monitoria do PAN Herpetofauna do Espinhaço 



 CRIAÇÃO DA RESERVA NINHO DA TARTARUGA PARA CONSERVAÇÃO  

DO CÁGADO-DO-PARAÍBA  
 

 Popularmente conhecido como cágado-de-hogei ou 

cágado-do-paraíba, a espécie Mesoclemmys hogei, figura 

na lista nacional de espécies da fauna ameaçadas de extin-

ção (Portaria do Ministério do Meio Ambiente nº 444, de 14 

de dezembro de 2014). Trata-se do único quelônio de água 

doce do Brasil ameaçado de extinção, com risco de extin-

ção considerado extremamente crítico. 

 O cágado-do-paraíba está entre as espécies contem-

pladas no Plano de Ação das Espécies Aquáticas Ame-

açadas de Extinção da bacia do rio Paraíba do Sul – 

PAN-PS, coordenado pelo RAN e pelo Centro Nacional de 

Pesquisa e Conservação da Biodiversidade Aquática Conti-

nental (CEPTA/ICMBio). 

 Desde 2008, o RAN estuda a população do cágado no rio Carangola e a comprovação de que essa popu-

lação enfrentava um declínio crescente fez com que os pesquisadores do RAN e da Biodiversitas buscassem 

estratégias de conservação para a espécie. A apresentação da pesquisa em um encontro anual da Turtle     

Conservation Alliance (TSA), em agosto de 2015, chamou a atenção dos grupos de conservacionistas para o 

problema.  Assim, a proposta de criação de uma área protegida era imprescindível para promover a conserva-

ção do cágado-do-paraíba e este objetivo foi viabilizado pela Rainforest Trust, Wildlife Conservation Society e 

Turtle Survival Alliance, que financiaram a compra de 100 hectares de terras no trecho de maior ocorrência do 

cágado. Batizado de Ninho da Tartaruga, a área localizada às margens do rio Carangola, no município de Tom-

bos, em Minas Gerais, pretende promover a conservação local dessa espécie. 

 Essa conquista é fruto do trabalho da    

Fundação Biodiversitas em parceria com o RAN, 

por meio de um Termo de Reciprocidade celebra-

do, e representará a primeira área protegida   

dedicada à preservação de uma única espécie  

aquática, sob responsabilidade da Biodiversitas.  

 De acordo com Marcos Eduardo Coutinho, 

biólogo e pesquisador do RAN, “A Reserva abran-

ge seis quilômetros do rio Carangola, em uma 

área-chave para conservação do cágado. O local, 

além de concentrar uma das últimas populações 

no rio Carangola, parece ser também um sítio de 

nidificação da espécie”. Ainda segundo Marcos, “a 

criação da reserva permitirá o desenvolvimento 

de um trabalho de longo prazo, condição básica 

para a recuperação local de estoques de espécies 

em declínio populacional”. 

Visite o site e conheça o projeto para a conservação do único quelônio de água doce que aparece na nova lista 

de espécies ameaçadas de extinção: http://www.cagado-do-paraiba.org.br 

Outras instituições parceiras, como o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA), o Instituto de    

Ciências Biológicas da Universidade Federal de Minas Gerais (ICB/UFMG) e a Pontifícia Universidade Católica 

de Minas Gerais (PUC-MG), têm contribuído para a conservação do cágado. Destacando-se em especial o  

Centro de Estudos Ecológicos e Educação Ambiental (CECO-Carangola) e a Universidade do Estado de Minas 

Gerais (UEMG – Unidade Carangola). 

Cágado-do-paraíba (Mesoclemmys hogei) 

Vista aérea da Reserva Ninho da Tartaruga. Foto: Braz A. P. Cosenza  
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http://www.cagado-do-paraiba.org.br/


 PAN HERPETOFAUNA INSULAR FINALIZA SUAS ATIVIDADES  

 O Plano de Ação Nacional para Conservação da 

Herpetofauna Insular Ameaçada de Extinção (PAN Her-

petofauna Insular) completou seu ciclo de cinco anos. A 

última monitoria e avaliação final realizada em agosto de 

2015,  concluiu o ciclo do PAN. Teve o objetivo de estabele-

cer medidas para proteção e recuperação do ambiente e 

das espécies ameaçadas dos anfíbios: Scinax alcatraz,    

Cycloramphus   faustoi e  Scinax peixotoi, e das serpentes: 

Bothrops alcatraz e Bothrops insularis, endêmicas das ilhas 

marinhas do Arquipélago dos Alcatrazes e Ilha da Queimada 

Grande, no litoral do Estado de São Paulo, visando reverter 

processos de ameaça. 

 Inicialmente, as espécies-alvo do PAN eram as serpentes Bothrops insularis, Bothrops alcatraz e Dipsas 

albifrons cavalheiroi, e um anfíbio, a Scinax alcatraz (espécies ameaçadas de extinção listadas na Instrução 

Normativa – MMA nº 03/2003). Contudo, a partir da publicação da Portaria MMA nº 444/2014, atual lista de 

espécies da fauna brasileira ameaçada de extinção, foram acrescentados dois anfíbios Scinax peixotoi e       

Cycloramphus faustoi e excluída a serpente Dipsas albifrons cavalheiroi, pois constatou-se que trata da mesma 

espécie que ocorre no continente e, portanto, não está ameaçada de extinção. 

 Das 51 ações previstas neste PAN, ao final de cinco anos, metade delas foram concluídas com a colabo-

ração de 34 parceiros, representados por 20 instituições constituídas por órgãos governamentais, de ensino e 

pesquisa e organizações não governamentais, favorecendo uma relação promissora no compartilhamento de 

ações para a conservação das espécies. As ações com maior sucesso de implementação foram as relacionadas 

à geração de conhecimento sobre as espécies-alvo e seus habitat, também foram criadas normativas específi-

cas de apoio à gestão das unidades de conservação envolvidas pelo PAN (protocolos de acesso e de permanên-

cia nas ilhas, além de um protocolo para coleta de material biológico).  Dessa forma, o PAN contribuiu também 

para melhorar a estruturação e planejamento das unidades de conservação envolvidas e no entrosamento en-

tre as instituições parceiras.  

  

 Embora o PAN Herpetofauna Insular tenha    

fechado seu ciclo, as espécies e os ambientes de 

seu recorte geográfico não ficarão desamparadas. 

Como estratégia mais eficiente de trabalho, as 

ações voltadas à proteção e à busca de conheci-

mento para conservação dessas espécies e seus 

habitat foram incorporadas ao Plano de  Ação Naci-

onal para a Conservação da Herpetofauna Ameaça-

da de Extinção da Mata Atlântica da Região Sudeste 

do Brasil (PAN Mata Atlântica do Sudeste) criado 

pela Portaria/ICMBio nº 48, de 06/10/2015), 

abrangendo essas e outras  ilhas da região onde 

ocorrem anfíbios e répteis ameaçados de extinção. 

  

 

Para mais informações sobre o PAN Herpetofauna do Sudeste acesse: www.icmbio.gov.br/portal/

biodiversidade/fauna-brasileira/plano-de-acao/3617-plano-de-acao-nacional-para-conservacao-da-

herpetofauna-ameacada-da-mata-atlantica-da-regiao-sudeste-do-brasil.html 

Ciclo de execução do PAN Herpetofauna Insular (período 
2010 a 2015) 

Ilhas continentais que compõem o PAN Herpetofauna do Sudeste 

A N O  3 ,  N º 6 ,  1 º  S E M E S T R E  2 0 1 6  P Á G I N A  4  

http://www.icmbio.gov.br/portal/biodiversidade/fauna-brasileira/plano-de-acao/3617-plano-de-acao-nacional-para-conservacao-da-herpetofauna-ameacada-da-mata-atlantica-da-regiao-sudeste-do-brasil.html
http://www.icmbio.gov.br/portal/biodiversidade/fauna-brasileira/plano-de-acao/3617-plano-de-acao-nacional-para-conservacao-da-herpetofauna-ameacada-da-mata-atlantica-da-regiao-sudeste-do-brasil.html
http://www.icmbio.gov.br/portal/biodiversidade/fauna-brasileira/plano-de-acao/3617-plano-de-acao-nacional-para-conservacao-da-herpetofauna-ameacada-da-mata-atlantica-da-regiao-sudeste-do-brasil.html


PESQUISA E CONSERVAÇÃO DE ANFÍBIOS AMEAÇADOS DE EXTINÇÃO NO NORDESTE  

DE SANTA CATARINA 

 Dentre as atividades previstas no Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Anfíbios e   

Répteis da Região Sul do Brasil, o nordeste catarinense foi objeto de uma das ações por possuir quatro   

espécies ameaçadas de anfíbios há muito não registradas na região. Essa região mantém um dos maiores e 

mais preservados remanescentes de Mata Atlântica do estado, composto por um mosaico de diferentes ambi-

entes, entre campos de altitude, escarpas montanhosas, florestas de baixada, restingas e ilhas continentais. 

 O projeto, executado em parceria com a Universidade da Região de Joinville (UNIVILLE), Universidade 

Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP/ Rio Claro) e Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), 

tem por objetivo a prospecção de novas localidades de ocorrência de espécies de anfíbios raros e ameaçados 

no Nordeste de Santa Catarina, onde até o momento foram realizadas oito expedições entre 2012 e 2015. 

  

3ª MONITORIA E AVALIAÇÃO DE MEIO TERMO DO PAN HERPETOFAUNA DA                     

MATA ATLÂNTICA NORDESTINA   

 Entre 15 e 19 de maio de 2016, sob a coordenação do RAN, 

foram realizadas a 3ª Monitoria e a Avaliação de Meio Termo do PAN     

Herpetofauna da Mata Atlântica Nordestina. O encontro ocorreu na    

ACADEBio, em Iperó/SP, e estiveram presentes 16 participantes  

representando 12 Instituições, entre servidores do RAN, membros do 

Grupo de Assessoramento Técnico (GAT) e articuladores/

colaboradores de ações do PAN. 

 Com o objetivo de avaliar de forma participativa o andamento 

das ações do PAN os participantes se concentraram na identificação 

de problemas na execução das ações e busca por soluções e parceri-

as que possam colaborar para que as metas estabelecidas sejam 

alcançadas. Para verificação do andamento das ações foram preen-

chidas a Matrizes de Monitoria e de Indicadores e Metas. Também 

foram apresentados alguns resultados e produtos obtidos durante implementação das ações nos estados nor-

destinos envolvidos e feita a divulgação das novas Portarias do PAN, publicadas poucos dias antes da realização 

da Monitoria, a Portaria ICMBio nº 38, de 03 de maio de 2016, com as espécies contempladas no PAN e a    

Portaria ICMBio nº 195, de  04 de maio de 2016 com os novos membros do GAT.  

Para maiores informações dobre esse PAN acesse: 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 
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Como resultado, duas espécies-alvo foram encontradas e, 

além disso, obteve-se registro de um significativo número de espécies 

de anuros, incluindo espécies ainda não conhecidas para a região e 

outras em processo de definição taxonômica. Assim, compôs-se uma 

listagem de 66 espécies representadas em dez famílias: Brachycepha-

lidae (4) Bufonidae (5), Centronelidae (1), Craugastoridae (1),      

Cycloramphidae (5), Hemiphractidae (1), Hylidae (35), Hylodidae (2),   

Leptodactylidae (10) e Microhylidae (2) e cerca de 20 espécies ainda 

desconhecidas pela ciência, representadas por sete famílias, também 

foram registradas na região, aumentando significativamente a riqueza 

de anfíbios previamente conhecida. 

Além das descobertas referentes às espécies-alvo, também foi possível ampliar significativamente o 

conhecimento da riqueza da anurofauna na área amostrada, evidenciando a ampla lacuna de conhecimento 

em remanescentes de Mata Atlântica, mesmo quando localizados próximo a grandes centros urbanos. Diante 

do grande potencial dessas áreas para a conservação do patrimônio natural brasileiro torna-se premente a 

necessidade da criação e implementação de unidades de conservação no nordeste catarinense.  

Hylodes  sp. 
Foto: Ivan Borel                                        

Participantes da 3a Monitoria do PAN Herpeto-
fauna da Mata Atlântica Nordestina 

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


OFICINAS DO PAN BAIXO IGUAÇU 

 O Centro Nacional de Pesquisa e Conservação da Biodiversidade Aquática Continental (CEPTA/ICMBio) 

promoveu em parceria com a Empresa Neoenergia, entre os dias 22 e 23 de março de 2016, em Foz do      

Iguaçu, no Paraná, a oficina preparatória do Plano de Ação Nacional para a Conservação da Fauna Aquá-

tica do Baixo Iguaçu - PAN Baixo Iguaçu, que contou com a participação de 18 profissionais que representam 

diversas instituições (ICMBio, RAN, Universidade Estadual de Maringá, Neoenergia, Instituto Ambiental do   

Paraná, Universidade Tecnológica da Paraná e Universidade Estadual do Oeste do Paraná). O objetivo da oficina 

foi definir as espécies que serão contempladas e o recorte geográfico do PAN Baixo Iguaçu, bem como a lista 

de participantes e a logística da Oficina de Planejamento deste PAN. 

 A oficina de planejamento do PAN Bai-

xo Iguaçu foi realizada entre os dias 20 e 24 

de junho, no Parque Nacional do Iguaçu. Este 

PAN tem por objetivo unir ações para a con-

servação das espécies que vivem e dependem 

de ecossistemas relacionados com a Bacia 

Hidrográfica do Baixo Rio Iguaçu. 

 O PAN Baixo Iguaçu contemplará 22 

espécies aquáticas e semiaquáticas presentes 

na Bacia do Baixo Iguaçu, sendo 11 espécies 

ameaçadas de extinção segundo a Portaria 

MMA nº 445/2014 ou a Lista Vermelha do  

estado do Paraná. A oficina contou com a par-

ticipação de 49 profissionais, representando 

28 instituições entre academia, órgãos ambi-

entais de diferentes esferas governamentais e 

terceiro setor.   

 O evento faz parte do trabalho nacional de proteção às espécies ameaçadas de extinção e endêmicas 

empreendido pela Diretoria de Conservação da Biodiversidade (DIBIO) do ICMBio. A elaboração e implementa-

ção de um plano de ação para a fauna aquática da Bacia do Rio Iguaçu é resultado de uma condicionante do 

ICMBio ao licenciamento da Usina Hidroelétrica (UHE) Baixo Iguaçu. As espécies de peixes ameaçados com  

potencial para entrar no PAN Baixo Iguaçu foram apresentadas pelo CEPTA, contextualizando a situação do  

surubim-do-iguaçu (Steindachneridion melanodermatum), acará (Gymnogeophagus setequedas) e o lambari 

(Astyanax gymnogenys). 
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Levantamento das principais ameaças às espécies da fauna aquática e  
semi-aquática da bacia do baixo Iguaçu 

(Foto: Acervo RAN) 

 Em relação à herpetofauna, foram indica-

das as espécies já contempladas no Plano de 

Ação de Répteis e Anfíbios Ameaçados da     

Região Sul do Brasil (PAN Herpetofauna do 

Sul), de ocorrência na região do Baixo Iguaçu, 

o quelônio (Phrynops williamsi), três anfíbios 

anuros (Crossodactylus schmidti, Limnomedusa 

macroglossa e Vitreorana uranoscopa) e um 

anfíbio cecília (Luetkenotyphlus brasiliensis). 

Nenhuma dessas espécies estão ameaçadas 

nacionalmente, no entanto, elas foram categori-

zadas na lista estadual do Paraná em algum 

grau de ameaça, o que justifica promover sua 

conservação. 

Phrynops williamsi. Foto: Raissa Bressan 



AÇÕES EM PARCERIA COM O LABORATÓRIO DE BIOGEOGRAFIA DA CONSERVAÇÃO 

DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

 

 O RAN em parceria com o Laboratório de Biogeografia da Conservação (CBLab) da Universidade Federal 

de Goiás (UFG) participa do projeto “Estado de conservação e estratégias para a manutenção do papel 

funcional das espécies terrestres da fauna brasileira”, dentro do subprojeto 4 “Planos de ação integra-

dos”. 

 Dentro desta parceria a bolsista MSc. Franciele Fath, do RAN/CNPq, que trabalha no Núcleo de Geoinfor-

mação (NGeo), recebe capacitação nas ferramentas necessárias para as análises e orientação metodológica da 

Dra. Nathália Machado, pesquisadora do CBLab. A coordenação do NGeo é realizada pela MSc. Vívian Uhlig, 

servidora do RAN, e a coordenação do CBlab é do Prof. Dr. Rafael Loyola, servidor da UFG. Esta parceria tem 

sido essencial na realização das análises que subsidiarão os PANs sob responsabilidade do RAN. 

 Neste subprojeto, cabe ao RAN apoiar a definição e revisão das áreas estratégicas para a conservação da 

herpetofauna dentro dos recortes geográficos dos Planos de Ação Nacional para Conservação da Herpetofauna 

(PANs), executados pelo RAN. Esta tarefa está nas mãos da equipe do NGeo do RAN, dentro de uma linha de 

trabalho fundamentada no arcabouço teórico e metodológico do planejamento sistemático da conservação utili-

zando de softwares específicos. 

 Como resultado, os dados do PAN Herpetofauna da Mata Atlântica do Sudeste e da Mata Atlântica Nor-

destina, do PAN Herpetofauna do Sul e do PAN Herpetofauna da Serra do Espinhaço estão em andamento, fina-

lizando a etapa de modelagem da distribuição potencial das espécies de cada PAN. As próximas etapas envol-

vem a seleção de áreas prioritárias para a conservação dentro do recorte geográfico de cada PAN, associadas a 

ações específicas de conservação, e discussão destas áreas selecionadas com os parceiros responsáveis pela 

execução das ações do PAN vinculadas a esse tema, visando à definição e divulgação das mesmas. 

 No início deste ano foi realizado no CBLab o Workshop “Elaboração de Layouts de mapas no        

ArcGIS”. A atividade foi ministrada pelo NGeo, como forma de contrapartida, objetivando capacitar alunos e 

pesquisadores vinculados ao CBLab interessados na aplicação dos fundamentos e das ferramentas de edição de 

layout de mapas no software ArcGIS. Desta forma, a troca de conhecimentos através desta parceria beneficia a 

todos e principalmente a efetividade das pesquisas em conservação da biodiversidade! 

Participantes do Workshop: Elaboração de Layouts de mapas no ArcGIS 
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ROTEIRO PARA INVENTÁRIOS E MONITORAMENTOS DE QUELÔNIOS CONTINENTAIS 

 Foi publicado o Roteiro para Inventá-

rios e Monitoramentos de Quelônios Conti-

nentais, fruto de um trabalho primoroso de di-

versos pesquisadores, dentre os quais destaca-

mos aqui os servidores do RAN. A publicação 

está na Revista BioBrasil - Biodiversidade Brasi-

leira, uma publicação científica eletrônica do 

ICMBio, que tem como objetivo fomentar a dis-

cussão e a disseminação de experiências em 

conservação e manejo, com foco em unidades 

de conservação e espécies ameaçadas. 

 O conteúdo deste Roteiro para Inventários 

e Monitoramentos de Quelônios Continentais  

visa suprir a falta de material específico de con-

sulta que consolide as principais referências ci-

entíficas e o acúmulo do conhecimento técnico 

sobre as metodologias de amostragem, coleta e 

análise de dados relativos aos quelônios conti-

nentais brasileiros. 

 Este trabalho favorecerá, também, a tão 

esperada padronização instrumental e analítica, 

segundo orientações validadas pelas experiên-

cias práticas dos autores, a serem adotados de 

forma harmônica por diversas instituições ou 

grupos de pesquisa. Promovendo a integração 

de diferentes bancos de dados e permitindo a 

compilação das informações de séries históricas 

de dados de projetos correlatos, e assim, desen-

volver análises comparativas das variáveis de-

correntes dos componentes de pesquisa e conservação realizados de forma sistematizada por espécie, família, 

região, bioma etc, por meio de diferentes fontes de informação. 

Para acessar o Roteiro para Inventários e Monitoramentos de Quelônios Continentais visite a página da Revista 

BioBrasil em: http://www.icmbio.gov.br/revistaeletronica/index.php/BioBR/issue/view/41 
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Uma das pranchas do Roteiro para Inventários e Monitoramentos                 
de Quelônios Continentais 

NOTAS CURTAS 
 
 

 Já estão disponíveis no site do ICMBio algumas Fichas de Avaliação da Herpetofauna, utilizadas pa-

ra a avaliação do estado de conservação das espécies da fauna brasileira. Por enquanto é possível consultar: 

quelônios continentais (31 espécies) e crocodilianos (6 espécies) todas as fichas e mapas; anfíbios, todas as 

ameaçadas (42 espécies) e agora as com Insuficiência de Dados - DD (166 espécies) sendo que os mapas 

destas ainda não terminamos a revisão, portanto, os mapas serão acrescentados em breve.  

 A prioridade agora é disponibilizar Fichas de Avaliação das espécies ameaçadas dos demais grupos ta-

xonômicos e assim por diante. Para acessar as Fichas de Avaliação acesse o link: http://www.icmbio.gov.br/

portal/faunabrasileira 

http://www.icmbio.gov.br/revistaeletronica/index.php/BioBR/issue/view/41
http://www.icmbio.gov.br/portal/faunabrasileira/estado-de-conservacao/2785-anfibios
http://www.icmbio.gov.br/portal/faunabrasileira/estado-de-conservacao/2785-anfibios


Habitat Literário 
 Contos e lendas envolvendo a herpetofauna são 

comuns no mundo, diversos textos se utilizam dos     

répteis e anfíbios para transmitir sua mensagem. Temos 

exemplos clássicos como a serpente do Jardim do Éden, 

descrita na Bíblia, até contos de fada, onde um sapo se 

transforma em príncipe ao ser beijado por uma mulher. 

Nesta edição do Boletim do RAN vamos explorar um 

pouco a lenda popular brasileira do Boitatá. 

 “Diz a lenda que há muito tempo, uma noite se 

prorrogou muito parecendo que nunca mais haveria luz 

do dia. Era uma noite muito escura, sem estrelas, sem vento, e sem barulho algum dos bichos da floresta, era 

um grande silêncio. Os homens viveram dentro de casa e estavam passando fome e frio. Não havia como    

cortar lenha para os braseiros que mantinham as pessoas aquecidas, nem como caçar naquela escuridão. Era 

uma noite sem fim. 

 Os dias foram passando e a chuva começou, 

choveu muito, esta chuva inundou tudo e muitos  

animais acabaram morrendo. Uma grande cobra que 

vivia em repouso num imenso tronco despertou    

faminta e começou a comer os olhos de animais  

mortos que brilhavam boiando nas águas. Alguns  

dizem que eles brilhavam devido a luz do último dia 

em que os animais viram o sol.  

 De tanto olhos brilhantes que a cobra comeu, 

ela ficou toda brilhante como fogo e transparente. A 

cobra se transformou num monstro brilhante, o    

Boitatá. Dizem que o Boitatá assusta as pessoas 

quando elas entram na mata à noite. Mas muitos 

acreditam que o Boitatá protege as matas contra pes-

soas que provocam incêndios”. 
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Representação artística de Boitatá 
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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 
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