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Resolução nº 01-2018 

 
Dispõe sobre uma espécie nova e endêmica de lagarto do gênero 

Ophiodes, considerada ameaçada de extinção no artigo científico de sua 

descrição original, sendo que sua única população conhecida habita a 

região do Pontal da Barra, Pelotas-RS. 

 

O CONSELHO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL – COMPAM, órgão máximo da 

política ambiental municipal, no uso das atribuições legal, que lhe confere a Lei Orgânica do 

Município – LOM, em seu art. 273, a Lei Municipal 3.835, de 16 de junho de 1994 e com fulcro nas 

Resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) e do Conselho Estadual do Meio 

Ambiente (CONSEMA), bem como nas demais disposições legais vigentes; 

 

Considerando a Convenção sobre Diversidade Biológica – CDB, da qual o Brasil é signatário, 

juntamente com outros 155 países, desde a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento – CNUMAD (RIO-92); ratificada pelo Congresso Nacional, Decreto Legislativo 

nº 2/94, em 03 de dezembro de 1994, e promulgada em 16 de março de 1998, Decreto Federal nº 

2519 do Presidente da República; 

 

Considerando que compete aos entes federativos da União elaborar a relação de espécies da fauna e 

da flora ameaçadas de extinção em seus respectivos territórios, mediante estudos técnico-

científicos, de acordo com a Lei Complementar Federal nº 140, de 8 de dezembro de 2011; 

 

Considerando que a "Lista Nacional Oficial de Espécies da Fauna Ameaçadas de Extinção", 

constante da Portaria nº 444, de 17 de dezembro de 2014, cobriu somente espécies conhecidas pela 

ciência descritas até o ano de 2014; 

 

Considerando o art. 6º da Portaria nº 43 do Ministério do Meio Ambiente, de 31 de janeiro de 2014, 

que estabelece que “As Listas Nacionais Oficiais de Espécies Ameaçadas de Extinção serão 

elaboradas por meio da avaliação do estado de conservação de espécies da fauna e da flora 

brasileira utilizando-se os critérios e categorias definidos pela União Internacional para 

Conservação da Natureza, em conformidade com a legislação nacional e nos termos da Convenção 

sobre Diversidade Biológica”; 

 

Considerando a Decisão X/2, da 10ª Conferência das Partes (COP-10) da CDB, que trata do Plano 

Estratégico de Biodiversidade 2011-2020 e das Metas de Aichi de Biodiversidade e a Resolução 

CONABIO nº 06, de 3 de setembro de 2013, que dispõe sobre as Metas Nacionais de 

Biodiversidade 2011-2020 e estabelece como Meta Nacional 12: "Até 2020, o risco de extinção de 

espécies ameaçadas terá sido reduzido significativamente, tendendo a zero, e sua situação de 

conservação, em especial daquelas sofrendo maior declínio, terá sido melhorada" e, 

 

Considerando o Art. 266 da Lei Orgânica do município de Pelotas, que estabelece que “É dever do 

Município proteger ambientes onde existem espécies da flora e da fauna consideradas raras, 

endêmicas e/ou ameaçadas de extinção”; 

 

RESOLVE: 
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Art. 1º - Reconhecer como Ameaçada de Extinção a espécie cujo nome científico é Ophiodes enso, 

a qual passou a ser conhecida pela ciência apenas em 20 de setembro de 2017, quando sua descrição 

original e oficial foi publicada no periódico científico “Journal of Herpetology” (Entiauspe-Neto et 

al., 2017, volume 51, páginas 515-522). Essa espécie pertence ao grupo de lagartos sem patas 

conhecidos como “cobras-de-vidro”.  

Parágrafo Único - Como justificativas para tal reconhecimento por parte do COMPAM, estão dois 

fatos: 1) A única população de Ophiodes enso conhecida pela ciência está no Pontal da Barra, em 

Pelotas, sendo que apenas dois outros indivíduos isolados, os quais não configuram populações, 

foram encontrados fora dessa área, ambos no município do Rio Grande; 2) A área do Pontal da 

Barra está sofrendo forte pressão antrópica, com aterro de banhados em áreas destinadas a 

construção de loteamentos. Tais fatos permitem colocar a espécie na categoria “Criticamente 

ameaçada” (CR B1b (i,ii,iii)), segundo aplicação dos critérios universais da União Internacional 

para a Conservação da Natureza (International Union for Conservation of Nature - IUCN). 

 

Figura 1. Ophiodes enso, fotografado no Pontal da Barra. Ao fundo, vê-se o trapiche do Valverde. 

 
Fonte: Omar Entiauspe-Neto                                      
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