
 

É com satisfação que comunicamos que foi concluída a avaliação do estado de conservação de 
todos vertebrados e alguns invertebrados, no Brasil, no final de 2014 (12.256 espécies), culminando 
com a publicação da Portaria do Ministério do Meio Ambiente (MMA) 444/2014, que lista as espé-
cies da fauna brasileira ameaçadas de extinção e extintas.  

O Brasil é signatário da Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB), criada em 1992 durante a 
ECO92, no Rio de Janeiro. Este foi o primeiro tratado mundial sobre a utilização sustentável, conser-
vação e repartição equitativa dos benefícios derivados da biodiversidade. Um dos compromissos dos 
países que assinaram essa convenção foi avaliar, até 2014, o estado de conservação da sua biodiver-
sidade, e em sequência estabelecer políticas públicas voltadas para a conservação, em especial, para 
as espécies em risco de extinção. 

Então, em 2009, o governo brasileiro, em parceira com a União Internacional para Conservação 
da Natureza (IUCN), iniciou o processo de avaliação da fauna, tendo o ICMBio como o órgão gestor. 
Os Centros de Pesquisa do ICMBio coordenaram o processo de acordo com o táxon. No caso dos an-
fíbios e répteis, a coordenação foi do RAN, e a Analista Ambiental Yeda Bataus, foi a ponto focal do 
processo. 
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Vale ressaltar que a 
avaliação das tartaru-
gas marinhas (cinco 
espécies) foi coordena-
da pelo Centro Nacio-
nal de Pesquisa e Con-
servação das Tartaru-
gas Marinhas (TAMAR).  

O RAN contou com o trabalho voluntário de coordenadores de táxon 

(CT); pesquisadores renomados que auxiliaram diretamente no de-

senvolvimento dos trabalhos fazendo a ponte entre a comunidade 

científica e o RAN. Para quelônios continentais o CT foi o Dr. Richard 

C. Vogt; de crocodilianos foi o Dr. Marcos E. Coutinho; de anfíbios foi 

o Dr. Célio F. B. Haddad; de serpentes foi o Dr. Márcio R. C. Martins; e 

de lagartos e anfisbênias foi o Dr. Guarino R. Colli. 

Centro Nacional de Pesquisa e  
Conservação de Répteis e Anfíbios  



 

Durante o processo de avaliação do estado de conservação dos répteis e anfíbios conduzido pelo 
RAN, houve consulta pública online para comunidade científica participar com informações; reuniões 
presenciais com especialistas para avaliação das espécies e etapa de validação dos resultados, com a 
participação de especialistas no método de avaliação. Participaram como avaliadores das espécies 106 
pesquisadores, representando 50 instituições de ensino, pesquisa, ONGs e secretarias municipais. 

O processo de avaliação anterior, que resultou na Instrução Normativa - MMA 03/2003, foi diferen-
te, pois foram avaliadas apenas espécies presumivelmente ameaçadas (627 espécies), dessas, 36 espé-
cies são répteis e anfíbios, sendo 35 ameaçadas de extinção e uma extinta. 

Nesta etapa, foram avaliados todos vertebrados e seletivamente alguns invertebrados atualmente 
conhecidos, somando 12.256 espécies, sendo que destas 1.173 espécies (9,57%) estão ameaçadas de 
extinção.  

No que diz respeito à herpetofauna, foram avaliadas 1.700 espécies, descritas até junho de 2014 e 
com  registro  confirmado  para  o  país. Destas,  121  estão  ameaçadas  de  extinção  e  um  anfíbio, 
Phrynomedusa fimbriata (Miranda-Ribeiro, 1923), continua considerado extinto. 
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Para mais informações acesse:  

http://www.icmbio.gov.br/portal/biodiversidade/fauna-brasileira/lista-de-especies.html 

Participantes da 1ª e 4ª oficinas de Anfíbios (2011 e 2012). Acervo RAN 

Participantes da avaliação de quelônios continentais (2010), serpentes (2012) e lagartos (2013). Acervo RAN  



 
      Observa-se, na figura 1, que 
entre uma avaliação e outra, 
em relação ao número de rép-
teis e anfíbios ameaçados de 
extinção (n=35; n=121, respec-
tivamente), houve um incre-
mento bastante expressivo (86 
espécies, 245,7%). Apenas para 
crocodilianos, quelônios conti-
nentais e marinhos não houve 
alteração no quantitativo. O 
aumento   no   número de  an-
fíbios  e    répteis      ameaçados   

Figura 1: Número de espécies da herpetofauna ameaçada de 
extinção, por grupo taxonômico e por Lista Oficial da Fauna 
Brasileira Ameaçada de Extinção (IN/MMA-03/2003 e Portaria/
MMA-444/2014). 
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deve-se a alguns fatores, tais 
como: em 2003, não foram ava-
liadas todas as espécies conhe-
cidas naquele momento e desde 
então, tanto o número de espé-
cies descritas para o Brasil 
quanto as perturbações ambi-
entais aumentaram. Vale ressal-
tar que a maioria das espécies 
ameaçadas habita o bioma Ma-
ta Atlântica, principalmente na 
Região Sudeste do país (figura 
2).  Essas    espécies   estão    na 

condição de ameaçadas devido 
à perda de hábitat e/ou da qua-
lidade do ambiente, assim como 
isolamento genético, principal-
mente em decorrência da con-
versão de áreas naturais em 
pastagem, plantio de monocul-
tura em larga escala e barra-
mento de cursos d’água, que 
não cessaram ao longo desses 
anos; pelo contrário, em alguns 
lugares aumentaram. 

Figura 2: Distribuição dos anfíbios e répteis 
continentais ameaçados de extinção por bioma e 
unidade da federação. 

Outro compromisso assumido pelo Brasil, como signatário da CDB, é ter todas as espécies ameaçadas 
de extinção contempladas em Planos de Ação Nacionais (PAN), objetivando a conservação das espécies 
e melhoria do seu estado de conservação. Em relação aos anfíbios e répteis, das 121 espécies ameaça-
das de extinção, 72% desse total (87 espécies) estão em áreas de abrangência dos PANs, os quais foram 
elaborados com a participação da sociedade civil pública e privada. O desafio agora é dar continuidade 
ao processo de avaliação das espécies, elaborando novos PANs que contemplem o total de espécies   
ameaçadas e, principalmente, implementar as ações previstas nestes planos.  

Para maiores informações, acesse:  

http://www.icmbio.gov.br/portal/images/stories/biodiversidade/fauna-brasileira/avaliacao-do-risco/
PORTARIA_N%C2%BA_444_DE_17_DE_DEZEMBRO_DE_2014.pdf  



 

O SISBIO - Sistema de Autorização e Informação em Biodiversidade é uma plataforma de atendi-

mento à distância, que permite aos pesquisadores de instituições brasileiras de ensino e pesquisa, no 

âmbito do ensino superior, obter Autorização e/ou Licença Permanente (LP), que lhes possibilitem a 

condução de atividades de captura e coleta de material zoobotânico (animais silvestres e/ou suas par-

tes e subprodutos, bem como material botânico, fúngico e microbiológico). As Autorizações e/ou Licen-

ças Permanentes emitidas pelo SISBIO também possibilitam a realização de atividades de transporte, 

marcação e manutenção temporária de animais silvestres em cativeiro, sempre para fins de pesquisa 

científica. 

Um pesquisador, com acesso à internet, por meio do site do ICMBio (http://www.icmbio.gov.br/

sisbio/) pode solicitar uma AUTORIZAÇÃO ou LICENÇA PERMANENTE junto ao SISBIO. Para tanto, basta 

entrar com projeto, via preenchimento de formulários eletrônicos, com vistas à realização das ativida-

des  desejadas,  conforme  disciplina  a legislação que rege o SISBIO, a saber, a Instrução Normativa 

ICMBio 03, de 01/9/2014  e a Norma de Execução 01 de 04/09/2007. 

Assim, o SISBIO opera de forma descentralizada, conferindo celeridade à tramitação dos pedidos de 

Autorizações e LPs. Esse importante Sistema, que interage com a Plataforma Lattes, do CNPq, disponi-

biliza, de forma sistematizada, informações sobre os projetos de pesquisa em execução no país, propici-

ando Políticas Públicas voltadas à conservação e gestão ambiental, e um melhor aproveitamento da in-

formação gerada pelas pesquisas científicas em biodiversidade. 
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Para mais informações sobre os Centros de Pesquisa do ICMBio acesse: 
http://www.icmbio.gov.br/portal/biodiversidade/centros-de-pesquisa.html 

As solicitações voltadas às espécies da 
nossa herpetofauna são encaminhadas ao 

RAN, pelo Sistema SISBIO. Em 2014 foram 

analisadas 1005 solicitações, sendo que des-
tas, 419 foram devolvidas aos pesquisadores 

por não estarem de acordo com as normas 

ou falta de informações na solicitação. Este 

número de solicitações devolvidas é muito 

alto e indica que existe algum problema, mas 
afinal, quais as dificuldades encontradas por 

pesquisadores ao preencher uma solicitação 

do SISBIO em relação à herpetofauna? 

O SISBIO EM NÚMEROS 
NÚMERO DE PROJETOS ANALISADOS E AUTORIZAÇÕES/LICENÇAS PERMANENTES 

EMITIDAS PELOS CENTROS DO ICMBIO EM 2014 
CENTRO HOMOLOGAÇÕES DEVOLUÇÕES TOTAL DE 

ANÁLISES 
% DE ANÁLISES REALIZADAS 

NO PRAZO 

CECAT 226 56 282 97,24 

CECAV 71 43 114 95 

CEMAV 318 127 445 97,37 

CENAP 160 75 235 100 

CEPNOR 142 16 158 100 

CEPTA 817 290 1107 99,46 

CMA 53 17 70 98,59 

CPB 184 73 257 98,47 

RAN 586 419 1005 100 

TAMAR 41 16 57 90,48 
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Normalmente, as dificuldades tem início  quanto  ao tipo  de  solicitação: AUTORIZAÇÃO  ou LICENÇA 
PERMANENTE (LP). Mas qual é a diferença? 

Para fins do SISBIO, uma AUTORIZAÇÃO é concedida ao pesquisador quando o mesmo solicita a condu-
ção de um projeto de pesquisa científica, específico, com título, objetivos gerais e específicos, metodo-
logia e resultados esperados. A modalidade AUTORIZAÇÃO  pode ser pleiteada por  qualquer pesquisa-
dor, desde que o mesmo tenha nível superior e que tenha vínculo formal com uma instituição brasileira 
de ensino e/ou pesquisa, no âmbito superior. Já para se obter uma LP, não há a necessidade de se con-
duzir um projeto de pesquisa específico, mas o pesquisador solicitante deverá atender os critérios dis-
criminados no quadro abaixo: 

 

 

 

 

 

 

Em relação à LP, ela é válida para todas as situações?  

Não, uma LP não é válida para algumas situações. Veja no quadro abaixo as situações não contempladas 
por uma LP: 

 

 

 

 

 

 

Como um aluno de graduação deve proceder para obter uma autorização junto ao SISBIO? 

Simples! Basta que o projeto dele seja submetido em nome do ORIENTADOR, devendo o graduando es-
tar devidamente cadastrado na EQUIPE DE COLABORADORES, quando o Orientador submeter o projeto 
ao SISBIO. 

 
CRITÉRIOS PARA SE OBTER UMA LICENÇA PERMANENTE (LP) JUNTO AO SISBIO 

 
01 Possuir titulação mínima de Doutor 

 
02 

Ter vínculo empregatício com uma instituição brasileira, de ensino e/ou 
pesquisa, no âmbito superior 

 
03 

Possuir PRODUÇÃO CIENTÍFICA* que evidencie experiência na captura e 
coleta dos grupos taxonômicos solicitados na LP 

*Considera-se como produção científica: dissertação de mestrado, tese de 
doutorado, artigo publicado em periódico científico e orientações concluídas, nos 
níveis mestrado ou doutorado. 
 

SITUAÇÕES EM QUE UMA LP NÃO SE APLICA 
Situação 1 Coleta ou transporte de espécies que constem nas listas oficiais de espécies 

ameaçadas de extinção tanto a nível estadual quanto nacional. 
Situação 2 Manutenção temporária de espécimes da fauna silvestre em cativeiro. 
Situação 3 Recebimento ou envio de material biológico ao exterior. 

 
Situação 4 

Realização de pesquisa em Unidade de Conservação Federal ou em Cavidade 
Natural Subterrânea (cavernas). Essa Sstuação não se aplica para as categorias 
APA - Área de Proteção Ambiental e RPPN – Reserva Particular do Patrimônio 
Natural. 

 
Situação 5 

Uma LP não visa contemplar os grupos taxonômicos de orientandos do titular 
da LP. Orientandos de titular de uma LP podem solicitar autorização específica, 
para a condução de atividades pertinentes aos seus próprios projetos de 
pesquisa. 
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Quais os equívocos dos pesquisadores quando submetem projetos ao SISBIO?  

Na submissão de projetos sobre herpetofauna os pesquisadores têm incorrido em alguns equívocos/
dificuldades, cujos principais estão listados no quadro abaixo: 

PRINCIPAIS EQUÍVOCOS/DIFICULDADES 
 
 

01 

CAPTURA X COLETA: Alguns pesquisadores confundem esses dois termos e isso é de suma 
importância para a análise do projeto. O Artigo 6º da legislação que rege o SISBIO (IN ICMBio 
03/2014) apresenta as definições dos termos que são importantes. Pela leitura desse Artigo o 
pesquisador obterá subsídio para o correto preenchimento do projeto. 

02 TÁXON EM NÍVEL MUITO ABRANGENTE: Muito frequentemente, um dado pesquisador solicita 
capturas e coletas em níveis taxonômicos muito amplos, como CLASSE, por exemplo; mesmo 
numa pesquisa voltada exclusivamente a uma espécie em particular. Exemplo: há pesquisas 
focadas em determinada espécie de anuros, mas o pesquisador solicita captura e coleta de toda 
a classe Amphibia.  

 
 

03 

DESTINOS DO MATERIAL ZOOLÓGICO RESULTANTE DO PROJETO: Há um campo próprio para o 
pesquisador informar os nomes das instituições que serão depositárias. Contudo, eles 
frequentemente enviam material para instituição não informada no referido campo, fato que 
inclusive caracteriza Crime Ambiental (realizar atividade em desacordo com o permitido na 
Autorização ou LP). 

 
04 

CRONOGRAMA DEFASADO:  Frequentemente nos chegam projetos cujos cronogramas de 
trabalhos já estão bastante defasados em relação à data de submissão da Autorização SISBIO. 

 
05 

GIRINO E ADULTO: Adultos e girinos são considerados INDIVÍDUOS, e, como tal, devem ser 
quantificados, quando de suas coletas. Muitos pesquisadores consideram o girino como 
AMOSTRAS BIOLÓGICAS, e não como ORGA NISMO, da mesma forma que o adulto. 

 
 

06 

ABLAÇÃO DE ARTELHO DE ANUROS: Muitos pesquisadores selecionam em seus projetos 
algumas atividades como o Corte de Artelhos de espécimes de anfíbios anuros, mesmo em 
pesquisas voltadas apenas a um inventariamento faunístico. Esse método de 
marcação/identificação de espécimes de anuros é permitido no SISBIO, mas o pesquisador deve 
utilizá-lo somente se o projeto assim o demandar, e assim mesmo sob algumas restrições, como 
o porte do animal e a quantidade de artelhos por dedo, a serem amputados.  

 
 

07 

PARECER ÉTICO: Grande parte dos projetos apresentados ao SISBIO contempla a manutenção 
temporária de animais em cativeiro, momento em que os mesmos são submetidos a 
procedimentos invasivos e/ou incômodos e dolorosos. Nesses casos é necessário PARECER do 
Conselho de Ética no Uso de Animais - CEUA da instituição à qual ele está vinculado, anexado 
como documento ao projeto. 

 
08 

CURRÍCULO LATTES: Ao apresentar projeto ao SISBIO, um dado pesquisador precisa, antes, estar 
com o seu Currículo devidamente cadastrado e atualizado na Plataforma Lattes. É frequente a 
apresentação de projetos, cujo Lattes do titular está desatualizado junto à referida Plataforma. 

 
09 

PRESSÃO DE COLETA DE ESPÉCIMES: Frequentemente, os pesquisadores têm submetido 
projetos que contemplam coletas de quantidades desnecessárias de espécimes da espécie-alvo 
do projeto. Assim, pede-se que os pesquisadores tenham parcimônia quando da coleta de 
indivíduos. 

 
 

10 

MÉTODOS DE SACRIFÍCIO: Há projetos que contemplam o uso de métodos inaceitáveis, de 
sacrifício animal, como afogamento, congelamento rápido sem anestesia profunda e imersão 
direta em solução de álcool, formalina e produtos de limpeza. Assim, recomenda-se que o 
pesquisador, se biólogo, utilize método devidamente preconizado na Resolução CFBio nº 
301/2012. Se Médico Veterinário, o pesquisador deverá atentar para os métodos recomendados 
na Resolução CFMV nº 1000/2012.  

 
Para maiores informações, contacte:  

isaias.reis@icmbio.gov.br e cintia.coimbra@icmbio.gov.br 
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Em julho de 2013 foi realizada a primeira expedição do projeto ‘Efeitos da Invasão de Gramíneas Exóticas 
sobre a Biodiversidade de Anfíbios Anuros no Parque Nacional das Emas (PNE)’.  A proposta do trabalho é en-
contrar uma forma simples, barata e eficaz para monitorar a qualidade ambiental em áreas de manejo de exóti-
cas, que é feita através do uso de agrotóxicos, na Zona de Amortecimento do PNE. 

Na primeira expedição foram selecionadas as áreas para avaliação do estado de conservação das comunida-
des de anfíbios e obtidas fotografias aéreas das áreas de interesse. Foi realizada a validação da classificação da 
vegetação do PNE por imagem obtida em 2013 pelo satélite LANDSAT 8. Os trabalhos foram realizados por Ana-
listas Ambientais do RAN em parceria com o Laboratório de Processamento de Imagens da Universidade Federal 
de Goiás – LAPIG/UFG. As fotografias aéreas podem ser obtidas no site www.lapig.iesa.ufg.br . 

Após a seleção de quatro áreas relevantes para a pesquisa, sendo duas mais centralizadas e menos suscetí-
veis a contaminação por agrotóxicos (1 e 2) e duas mais expostas à contaminação (3 e 4) (Figura abaixo), inicia-
ram-se os trabalhos de campo que prosseguiram até o mês de dezembro do mesmo ano. Como resultado foram 
identificadas 31 espécies e coletadas amostras de água e tecido animal em sete áreas perturbadas e em uma 
área controle protegida. 

O material coletado foi encaminhado ao Instituto de Química da UFG para análise de espectrofotometria de 
massa, método que se mostrou ineficiente para trabalhar com amostras de campo, embora funcione bem com 
ensaios de laboratório com altas concentrações da substância investigada. Como alternativa pretende-se reali-
zar futuramente análises de ressonância magnética e análises genéticas. 

O Parque Nacional das Emas está inserido em uma região (sudoeste de Goiás) de grande produção agrícola 
e uso intensivo de agrotóxicos, entender o impacto dessa prática sobre a unidade de conservação e sua biodi-
versidade é fundamental para elaborar futuras estratégias de conservação para as unidades de conservação do 
Cerrado, sua biodiversidade e o bioma como um todo. 

PROJETO DE PESQUISA NO PARQUE NACIONAL DAS EMAS 

As quatro áreas no PNE e entorno es-
colhidas para coletada de espécimes. 

O trabalho terá continuidade em 2015, sob o título: ‘Anfíbios como bio-
indicadores de qualidade ambiental em uma unidade de conservação 
federal inserida em uma região de uso intensivo de defensivos agríco-
las no sudoeste goiano’ e será a dissertação de mestrado de um dos 
pesquisadores envolvidos. 

Leptodactylus labyrinthicus (esquerda) e Dendropsophus jimi (direita) 
coletados na área de estudo - Acervo RAN.  
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Após três expedições realizadas entre 2012 e 2014, previstas no projeto intitulado “Biologia e Conservação 
de quelônios do PARNA da Serra da Canastra, Minas Gerais” (Autorização SISBIO nº  33.200), foram amostra-
dos 476 pontos em 60 cursos d’água no interior e entorno do Parque Nacional da Serra da Canastra, em Minas 
Gerais. 

Foram  incluídas à  lista de répteis do Parque  e entorno três espécies  de cágado da família Chelidae:        
Hydromedusa tectifera, Mesoclemmys vanderhaegei, Phrynops geoffroanus; e duas espécies de crocodilianos da 
família Alligatoridae: Caiman latirostris e Paleosuchus palpebrosus. 

Além desses novos registros, foi confirmada a ocorrência de Acanthochelys spixii, uma espécie com distribui-
ção pouco conhecida no estado de Minas Gerais e com estudos incipientes quanto à história natural. Nesse sen-
tido a descoberta de duas subpopulações com 38 indivíduos capturados em dois dias de amostragem são exce-
lentes ferramentas para realização de estudos que preencham essas lacunas de conhecimento. 

 
O projeto, aprovado em chamada aberta/DIBIO, foi desenvolvido e executado por Sônia Santesso (Base  

RAN/Lagoa Santa)  e Rafael  Valadão (RAN/Sede/Goiânia) e contou  com o auxílio de  Mauro Gomes do CECAV/
Base Minas Gerais, Rodrigo Salles e Adriano Silveira do  Museu Nacional/UFRJ, Geraldo Silva (RAN/Sede) e de 
quatro estagiários voluntários da Fundação de Ensino Superior de Passos – FESP/UEMG. O auxílio prestado pelos 
gestores do PARNA Serra da Canastra, em especial Paola Ribeiro, foi fundamental para o planejamento e logísti-
ca das campanhas de campo.  

Biologia e conservação de quelônios do Parque 
Nacional da Serra da Canastra 

Hydromedusa tectifera Mesoclemmys vanderhaegei Acanthochelys spixii Phrynops geoffroanus 

Local de captura de A. spixii 

Localização do Parque Nacional da Serra da Canastra e 
locais de captura das espécies. 

Local de captura de H. tectifera 
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Araguaia 2015: a mais limpa das temporadas 
No Boletim do RAN anterior (nº 2) divulgamos, na matéria intitulada “Impacto da Ocupação Turística em Uni-

dades de Conservação (UCs) no Rio Araguaia”, os resultados do Projeto de Monitoramento e Prevenção de Impac-
tos de Visitação e Ocupação Turística na Reserva Extrativista - Resex Lago do Cedro e na Área de Proteção Ambi-
ental - APA Meandros do Rio Araguaia.  

Um dos resultados desse trabalho foi demonstrar que o principal impacto ambiental nas praias das UCs moni-
toradas foi resultante do abandono dos materiais de construção dos acampamentos (bambu, palha, madeira, ob-
jetos danificados), após o prazo concedido para sua retirada, e do volume de resíduos sólidos, deixados nas prai-
as, ao final da temporada. 

Em virtude dessa constatação, os gestores das referidas UCs decidiram unir esforços para enfrentar esse pro-
blema ambiental. Assim, está sendo lançada a campanha “Araguaia 2015 – a mais limpa das temporadas”. Em 
consonância com a Lei da Cota Zero para o transporte do pescado (Lei Estadual 17.985/2013, regulamentada pela 
Instrução Normativa n°0002/2013 da Semarh-GO), propõe-se que essa ideia se estenda aos resíduos sólidos pro-
duzidos pelos turistas, com o seguinte slogan: “Cota zero pro lixo também”. 

Por carta e por e-mail, os chefes de acampamentos que se instalam durante a temporada, nas praias das UCs, 
estão sendo alertados para o prazo máximo de desocupação (15 de agosto) e avisados de que os acampamentos 
que deixarem quantidade significativa de resíduos sólidos na praia ou barranco, ao se retirarem, além da multa 
administrativa, terão seu direito de acampar, na área da UC, suspenso por tempo a ser determinado pelos gesto-
res, por ser considerado um caso de flagrante transgressão de norma ambiental. Os acampamentos que fizeram a 
desocupação de forma inadequada, na última temporada, estão sendo comunicados por ofício, pelo gestor da 
Unidade, de que não poderão mais acampar na UC, por determinação do Conselho Gestor. 

Após curso de capacitação em Educação Ambiental e Promoção do Ecoturismo, os educadores ambientais 
voluntários, coordenados pela equipe de Educação Ambiental do RAN, colaboraram na aplicação de políticas de 
uso público em UCs. Trata-se de uma estratégia fundamental que ajudará na conscientização de turistas e visitan-
tes, mostrando que o sonho de um Araguaia limpo e saudável só se tornará realidade se os próprios campistas 
forem os protagonistas da Campanha, tornando-se ,portanto, verdadeiros praticantes da bioconservação. É vital 
para o futuro das áreas protegidas que parcelas crescentes da população as conheçam, entendam sua importân-
cia e se engajem permanentemente em sua defesa e manutenção. 

Com a bandeira “Leve o lixo, deixe o peixe” educadores ambientais voluntários serão orientados para, duran-
te as atividades, conquistar aliados e parceiros, e evitar criar antipatias e desafetos. A responsabilidade de promo-
ver a destinação adequada dos resíduos gerados é de todos (prefeituras, empresas parceiras, órgãos ambientais, 
usuários etc), mas só o comprometimento dos próprios turistas, sensibilizados e mobilizados por educadores am-
bientais engajados, é que poderá fazer a verdadeira diferença entre apenas “mais uma temporada” e “a mais 
limpa das temporadas”. Essa é a nossa aposta, essa é a nossa luta.  

 

 

 

 

Acampamentos com desocupação irregular na temporada de 2014 nas praias do Rio Araguaia - Acervo  RAN 
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Programação de Cursos e Oficinas de Educação Ambiental 
1º semestre de 2015 

Curso de Educação Ambiental no Ordenamento do Uso Público de Unidades de 
Conservação 
Período: 19 a 21 de abril  Carga horária: 30 horas 
Local: Universidade Estadual de Goiás – UEG, , Campus de São Miguel 
Endereço: Av. José Pereira do Nascimento, 320. São Miguel do Araguaia, GO   
Tel (62) 3364-1199; (62) 3364-2839 
Inscrições no local com a diretora Profª Mary Soares de Almeida Reis 
 
Curso de Educação Ambiental na Promoção do Ecoturismo em Unidades de Conservação 
Período: 4 a 7 de junho  Carga horária: 40 horas 
Local: ASPEGA – Associação dos Pescadores e Guias de Aruanã 
Inscrição: Sede da Reserva Extrativista - Resex Lago do Cedro. Rua José Joaquim de Santana, Qd 
11, Lt 09. Centro, Aruanã, GO, com a gestora Profª  Maria Mirtes Machado Lopes. 
 
Oficinas de Educação Ambiental para o Monitoramento e Prevenção de Impacto de Visitação em 
Unidades de Conservação 
Período: 4 a 6 de julho  Carga horária: 30 horas 
Local: Universidade Estadual de Goiás – UEG, , Campus de São Miguel 
Endereço: Av. José Pereira do Nascimento, 320. São Miguel do Araguaia, GO   
Tel (62) 3364-1199; (62) 3364-2839 
Inscrições no local com a diretora Profª Mary Soares de Almeida Reis 
 

Curso de capacitação em Educação Ambiental - 2012, no Campus da UEG em Porangatu/GO - Acervo RAN 
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RAN PARTICIPA DE EXPEDIÇÃO DE CAMPO NA ILHA DA QUEIMADA GRANDE 
 

 

A ARIE Ilhas da Queimada Pequena e Queimada 
Grande, localizada no litoral Sul de São Paulo, entre a 
costa dos municípios de Itanhaém  e Peruíbe, é uma 
Unidade de Conservação (UC) Federal de Uso Sustentá-
vel, sob  a gestão do ICMBio. A Ilha da Queimada Gran-
de, que dista 34,8 km do litoral, possui espécies endê-
micas, criticamente em  perigo de  extinção, como a 
jararaca-ilhoa (Bothrops insularis), além de outras de 
grande interesse conservacionista. A jararaca-ilhoa  é 
uma das espécies alvo do Plano de Ação Nacional para 
Conservação da Herpetofauna Insular Ameaçada de 
Extinção  – PAN  Herpetofauna Insular, coordenado 
pelo RAN. 

Acampamento na encosta da Ilha 
Acervo RAN  

Dois projetos em andamento na Ilha Queimada Grande recebe-
ram a atenção do RAN no último semestre, durante uma expedi-
ção de campo realizada em novembro de 2014: 

 “Caracterização das fisionomias vegetais da Ilha Queimada Gran-
de, Área de Relevante Interesse Ecológico das Ilhas Queimada 
Grande e Queimada Pequena - Itanhaém/SP, como subsídio à ela-
boração do Plano de Manejo e restauração ecológica”; e 

  “Caracterização individual do perfil proteico do veneno e perfil 
microbiológico de Bothrops insularis da Ilha da Queimada Grande 
e Criação de um plantel ex situ de Bothrops insularis para subsidi-
ar pesquisas de veneno e conservação da espécie”, em conjunto 
com a gestão da UC e técnico do Centro de Estudos de Venenos 
e Animais Peçonhentos - CEVAP/UNESP Botucatu. 

Coleta de dados em campo - Acervo RAN 

Foram implantadas cinco parcelas de 20x5m,onde realizaram-se coletas de material 
botânico e dados georreferenciados para apoiar esta pesquisa e outras ações do PAN Her-
petofauna Insular, além do apoio logístico e técnico na execução das atividades como pre-
paração do material de campo, transporte do material e instalação de acampamento na 
ilha, registros de B. insularis e auxílio técnico na coleta de amostras previstas nas licenças 
e acompanhamento e adequação dos projetos às ações previstas no referido PAN. 

O apoio técnico do RAN é de grande valor para garantir que os projetos estejam em 
consonância com as ações previstas no PAN, bem como a experiência de campo dos técni-
cos deste centro, especialmente no manejo de animais peçonhentos, é imprescindível para 
a manutenção da segurança da equipe. 



ESCOLHA DA MASCOTE DO RAN 

 
 

A escolha é sua! 
Você pode votar enviando um e-mail para o endereço: 

ran.boletim@icmbio.gov.br 
 

No título do e-mail informe “VOTAÇÃO DA MASCOTE DO RAN” e registre qual dos três conquistou seu voto! 

 

Boletim do RAN 

ANO 2, Nº 3 Página 12 

Três simpáticos representantes da herpetofauna brasileira são candidatos a mascote do nosso 
Boletim: Perereco, Bolita e Jajá. O Perereco é uma perereca inspirada em uma Hypsiboas ameaçada 
de extinção. A Bolita representa o único gênero de salamandras brasileiras (Bolitoglossa) e ocorre na 
região  amazônica.  Já o  Jajá é o jabuti  Chelonoides carbonaria  que sofre constantemente  com o 
comércio ilegal de animais silvestres. Todos têm chance de se perpetuar nas páginas do Boletim, co-
mo mensageiros carismáticos da conservação ambiental. 
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