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Os PAN são instrumentos do Programa Nacional de Conservação das Espécies Ameaçadas de 
Extinção (Pró-Espécies), instituído pela Portaria MMA N° 43/2014 com  o objetivo de adotar 
ações de prevenção, conservação, manejo e gestão com vistas a minimizar as ameaças e o ris-
co de extinção de espécies.  A elaboração dos planos de ação das espécies da fauna brasileira 
ameaçada de extinção está sob responsabilidade do ICMBio, sendo coordenados pelos seus 
centros especializados.

O Centro Nacional de Pesquisa e Conservação dos Répteis e Anfíbios (RAN) coordena direta 
ou indiretamente oito PAN, nos quais as 116 espécies da herpe-
tofauna ameaçadas de extinção encontram-se contempladas. 
Para implementação destes PAN contamos com a parceria de 
200 instituições, constituídas por órgãos governamentais, de 
ensino e pesquisa, organizações não governamentais, setor 
produtivo, entre outros, favorecendo uma relação promissora 
no compartilhamento e execução de ações para conservação das 
espécies.

Hoje vamos conhecer um pouco sobre o PAN Herpetofauna do Nor-
deste, elaborado em 2012 e oficializado por meio da Portaria MMA nº 
200, de 01/07/2013 e que este ano já se encontra em seu segundo ci-
clo. É um instrumento que visa implementar a redução das ameaças 
e a ampliação do conhecimento sobre a herpetofauna ameaçada de 
extinção da Região Nordeste do Brasil, integrando a sociedade no 
processo de conservação.

Vamos saber mais sobre os Planos de Ação 
Nacionais para a Conservação das Espécies 
Ameaçadas de Extinção (PAN) coordenados 
pelo RAN/ICMBio?
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A princípio o então PAN Herpetofauna da Mata Atlântica Nordestina estabelecia ações de 
conservação para três espécies de répteis e três de anfíbios ameaçados de extinção, entre-
tanto, com a publicação da nova lista de espécies ameaçadas (Portaria MMA nº 444/2014), 
foi necessário atualizar as espécies contempladas. Dessa forma, o PAN Herpetofauna do 
Nordeste passou a contar com 25 espécies-alvo de répteis e anfíbios nacionalmente amea-
çados de extinção, além de 52 espécies beneficiadas.

O 2º Ciclo do PAN Herpetofauna do Nordeste foi ampliado (Portaria ICMBio nº. 354/19), 
tendo como área de abrangência toda a Região Nordeste do Brasil, aumentando para 107 
o número de espécies contempladas. Agora são 46 espécies-alvo (38 répteis, 8 anfíbios da 
lista Nacional), além de 61 espécies beneficiadas (listas estaduais da Bahia e Pernambuco). 

 
Entenda o que mudou desde a sua criação:

Representação gráfica das áreas 
de abrangências no 1º e 2º ciclo 
o PAN Herpetofauna do Nordes-
te, que foi ampliado, incorpo-
rando o PAN Herpetofauna da 
Mata Atlântica Nordestina.
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Dessa forma, o PAN Herpetofauna do Nordeste possui o potencial de incentivar o desen-
volvimento sustentável, a pesquisa, a educação ambiental, a conservação, a recuperação 
populacional e, consequentemente, a diminuição do risco de extinção das espécies e dos 
ecossistemas da região nordeste. Como resultados do 1º ciclo, destacam-se a integração de 
diferentes setores e o intercâmbio de conhecimentos e experiências em torno das soluções, 
mobilizando esforços e recursos. Isso permite melhor organização de informações sobre as 
espécies-alvo do PAN, facilitando a tomada de decisões de conservação mais robusta, com 
maior capacidade de convencimento de outros setores envolvidos.  

Mapa da área de abrangên-
cia do PAN HERPETOFAUNA 
DO NORDESTE em seus dois 
ciclos.


