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Contextualização: 

Como foram feitas as listas vermelhas anteriores?

- INs das espécies ameaçadas publicadas em 2003 e 2004
- Livro vermelho da fauna ameaçada do Brasil (2008)



Avaliação do estado de conservação dos vertebrados e 
alguns grupos de invertebrados do Brasil

etc.

Coordenadores de táxon e outros especialistas

Como foram feitas as listas vermelhas anteriores?

Gláucia 
Drummond

Ângelo 
Machado



O Ministério do Meio 
Ambiente publicou as INs

Os coordenadores de táxon 
organizaram as sugestões 
das espécies candidatas

Os coordenadores de 
táxon pediram a 
especialistas que 

sugerissem espécies 
candidatas

As avaliações foram 
feitas em um 

workshop de 4 dias, 
com 10 a 20 

especialistas por grupo 
taxonômico

Os coordenadores de 
táxon organizaram as 

avaliações

2003 – IN com todos os animais exceto peixes e invertebrados aquáticos
2004 – IN com os peixes e invertebrados aquáticos

94 especialistas participaram 
das avaliações

Como foram feitas as listas vermelhas anteriores?



2005 – A Biodiversitas também coordenou a produção da lista da flora 
ameaçada do Brasil (com a participação de 300 especialistas), que 
resultou em 1.495 espécies ameaçadas (a "lista científica")

Como foram feitas as listas vermelhas anteriores?



2008 – O Ministério do Meio Ambiente publicou uma lista com 472 
espécies de plantas ameaçadas (a "lista política")



Ao mesmo tempo (início dos anos 2000), 
a IUCN, que produz a lista vermelha mundial, 
estava realizando um esforço enorme para 
avaliar o risco de extinção de todas as 
espécies de cada grupo de vertebrados

Mas, durante esses processos, vários dos participantes se 
perguntavam se a estratégia de "lista de espécies 
candidatas" era adequada

Será que as espécies que não foram indicadas como 
candidatas realmente não eram ameaçadas???



Global Bird Assessment - desde 1966



Global Amphibian Assessment - 2004



Global Mammal Assessment - 2008



Global Reptile Assessment - ??????



Monika Bohm

Ben Collen

Sampled Red List

Avaliação de uma 
amostra aleatória: 
1.500 das ~ 8.500 
espécies conhecidas



A ideia central por trás das Avaliações Globais: 
Índice de lista vermelha da IUCN



A avaliação do estado de conservação da fauna brasileira: 2009-2014

Avaliar o estado de conservação de 
todos os vertebrados (cerca de 8.300 

spp.) e de alguns grupos de 
invertebrados que ocorrem no Brasil

etc.

Coordenadores de táxon e
outros especialistas

Parte do objetivo 12 de Aichi: os 
países teriam que preparar suas 

listas vermelhas até 2014





A avaliação do estado de conservação da fauna brasileira: 2009-2014

Foram avaliados 12.254 táxons (até 2013, a IUCN 
tinha avaliado cerca de 35.000 animais):



A avaliação do estado de conservação da fauna brasileira: 2009-2014

Foram avaliados 12.254 táxons (até 2013, a IUCN 
tinha avaliado cerca de 35.000 animais):



A avaliação do estado de conservação da fauna brasileira: 2009-2014



Fonte das imagens: Flora 
Brasiliensis online. CRIA.

Mas, e as 

plantas???
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Plantas – primeiro passo: construir um catálogo das espécies que 
ocorrem no Brasil (42.000 quando a avaliação foi feita)



Trabalharam com 4.616 espécies
candidatas, das quais 2.120 foram
categorizadas como ameaçadas
(5% das 42.000 spp. conhecidas)



A avaliação do estado de conservação da fauna brasileira: 2009-2014

As serpentes como exemplo:

Coordenadores de táxon:



O processo de avaliação:

1ª tarefa: Preparar uma lista confiável das espécies que ocorrem no 
Brasil – foi feita por um grupo de cerca de 25 herpetólogos



Cristiano 

Nogueira

O processo de avaliação:

2ª tarefa: Organizar e validar dados de distribuição, que são essenciais 
para a avaliação do risco de extinção – cerca de 25 herpetólogos



O processo de avaliação:

3ª tarefa: Preparar mapas de distribuição com cálculo da Extensão de 
ocorrência, áreas protegidas...



O processo de avaliação:

3ª tarefa: Preparar mapas de distribuição com cálculo da Extensão de 
ocorrência, áreas protegidas e perda histórica e recente de habitat



O processo de avaliação:

4ª tarefa: Fazer revisão bibliográfica ampla sobre a biologia de cada 
espécie, especialmente sobre uso de habitat e capacidade de persistir 
em ambientes alterados (dados cruciais para a avaliação)



O processo de avaliação:

5ª tarefa: Preencher formulários da IUCN com dados biológicos, de 
distribuição, de ameaças, de ocorrência em áreas protegidas etc.



etc.
O processo de avaliação:
6ª tarefa: Oficinas de avaliação, em 
abril e outubro de 2012



etc.
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O processo de avaliação:
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O processo de avaliação:
6ª tarefa: Oficinas de avaliação, em 
abril e outubro de 2012



O processo de avaliação:
6ª tarefa: Oficinas de avaliação



O processo de avaliação:

7ª tarefa: Oficinas de valiadação (autoridades de lista vermelha da 
IUCN) – em 2013 e 2014



etc.
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Os resultados da avaliação das serpentes: muito semelhantes àqueles
obtidos pela amostragem, exceto pelo número de DDs (24% x 6%)



Um dos principais resultados da avaliação como um todo: agora temos
a referência inicial para o Índice de Lista Vermelha do Brasil
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perda de habitat é o fator 
mais importante para a 

grande maioria das espécies

Quais são as principais causas dos declínios populacionais que fazem
com que as espécies se tornem ameaçadas?

Animais continentais



Quais são as principais causas dos declínios populacionais que fazem
com que as espécies se tornem ameaçadas?

Plantas
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pesca/captura e poluição são os 
fatores mais importantes para a 

grande maioria das espécies

Quais são as principais causas dos declínios populacionais que fazem
com que as espécies se tornem ameaçadas?

Animais marinhos
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Prioriza 
Espécies

Identifica 
Ameaças

Localiza 
Riscos

Manejo in situ

Manejo ex situ

Criação de UC

Corredores

Fiscalização

Recuperação 

Licenciamento

Pesquisa

Monitoramento

Lista oficial de 
espécies 

ameaçadas

Planos de Ação 

Mapas e 
Cenários de 

Vulnerabilidade

Avaliação



O que são ações para conservação de espécies?

Instrumentos de gestão e de políticas públicas, construídos
com a sociedade, que identificam e orientam as ações
prioritárias para combater as ameaças que colocam em
risco as espécies e seus ambientes naturais



Atualmente, 54 PANs envolvendo 478 espécies

1.787 participantes nas oficinas de PAN
- mais de 800 instituições nacionais e internacionais

2004 2008

2010

2011

2006 2009

2012





Plano de Ação Nacional
para Conservação da
Herpetofauna Insular

Ameaçada de Extinção





Espécies-alvo do PAN Herpetofauna insular

Continuou CR 
em 2014

Continuou CR 
em 2014

Continuou CR 
em 2014

Não foi avaliada 
em 2014 

(sinonimizada)



Cycloramphus faustoi (CR em 2014)
Ilha dos Alcatrazes

Scinax peixotoi (CR em 2014)
Ilha da Queimada Grande

Outras duas espécies beneficiadas pelo PAN, mas que ainda
não haviam sido avaliadas quando o PAN foi produzido

















2013 - Marinha do Brasil anuncia a paralisação do treinamento
de tiro de canhão na ilha de Alcatrazes (transferido para a Ilha

da Sapata)

Incêndio de grandes proporções em 2004



2016 - Criação do Refúgio de Vida Silvestre 
do Arquipélago de Alcatrazes



2016 – Publicação de livro que visa a coscientização
sobre a importância de conservar as jararacas ilhôas



Melanophryniscus admirabilis

PAN Herpetofauna do Sul – Ação: Avaliação das ameaças à 
conservação do sapinho-de-barriga-vermelha

Os esforços oriundos desta ação 
impediram a emissão da Licença de 
Instalação da PCH Perau de Janeiro e foi 
cancelada a Licença Prévia do 
empreendimento.



2012

2014

Pesquisas acadêmicas podem contribuir direta ou indiretamente
com a gestão de espécies ameaçadas: alguns exemplos

2012



2013

2016

2013



2017
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Obrigado pela atenção!


