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“De algum modo é preciso fazer com que conhecimento e razão adquiram pertinência. 
Estou disposto a apostar que uma intimidade maior com os ecossistemas haverá de 
salvá-los, pois os valores bioeconômicos e estéticos aumentam à medida que cada 
espécie constituinte é examinada – o mesmo acontecendo com os sentimentos 
favoráveis à preservação. O procedimento apropriado seria a lei adiar, a ciência avaliar 
e a intimidade conservar. Há um princípio implícito de comportamento humano que é 
importante para a conservação: quanto melhor se conhece um ecossistema, menos 
provável é a sua destruição. Como disse o ambientalista senegalês Baba Dioum: ‘No 
final, só preservaremos o que amarmos, só amaremos o que compreendermos, e só 
compreenderemos o que nos for ensinado.’ (p. 343-344)”. 
Edward O. Wilson – A Diversidade da Vida (1994) 
 
 
“Coro: Foste tu, talvez, mais longe do que nos contaste? 
Prometeu: Fiz com que os mortais cessassem de antever a ruína. 
Coro: Que cura lhes proporcionastes contra essa doença? 
Prometeu: Criei-lhes esperanças cegas.” 
Ésquilo – Prometeu Acorrentado 
 
 



 VIII

 



 IX

 
Agradecimentos 
 
Muitas pessoas contribuíram não só para esse projeto, mas para minha formação 
profissional e pessoal. Há um dos Provérbios que diz que a boca fala do que o coração 
é cheio; por isso gostaria imensamente de registrar o quanto sou grato a todas essas 
pessoas e instituições que contribuíram para a execução dessa dissertação.  Aqueles a 
quem não citei, foi por puro lapso; minhas sinceras desculpas. 
 
À Profa. Dra. Denise Maria Peccinini-Seale, pelos dez anos de convivência e pelas 
importantes e difíceis lições ao longo dessa década. Sua grande experiência e 
empenho tornaram possível o desenvolvimento desse trabalho. 
 
À minha família, especialmente meus pais, Antônio Marcos e Maria José, e irmão, 
Marco Antônio, pelo apoio dado. Meus tios, tias, primas e primos que nos bastidores 
sempre estiveram torcendo. Acreditem, isso fez muita diferença.  
 
Às pessoas mais que especiais, as melhores pessoas que conheço, os meus amigos de 
tantos anos que sempre me acompanharam: Ricardo Alexandre Leite, Fernanda Dias 
da Silva, Daniela Muramatsu, Luciana Hitomi Ferreira, Ricardo Lourenço Pinto, Eduardo 
Gonzalez Justo, Antônio Bordignon, Rogério da Silva Carlos. Ter o privilégio da sua 
amizade é um dos meus maiores orgulhos. 
 
Há uma expressão chinesa, “dar carvão na neve”, que traduz bem a generosidade das 
pessoas que nos ajudam quando mais precisamos. E sem dúvida, fui abençoado por 
contar com a imensa generosidade de duas pessoas na fase final desse trabalho: 
Daniela Muramatsu e Ricardo Lourenço Pinto. Sinceramente, nem tenho palavras para 
agradecer todo o imenso apoio que vocês me deram nesses meses. Mas enquanto 
esse documento existir, faço questão de deixar registrada minha dívida com vocês. E 
mesmo que até ele desapareça, minha gratidão por tudo que fizeram por mim, não.    
 
Às sempre presentes e atenciosas Helenice Hirata e Deisy Santos de Morais, da 
secretaria do Departamento de Genética e Biologia Evolutiva, por todo apoio, incentivo 
e atenção durante todos esses anos. 
 
À Profa. Dra. Célia P. Koiffmann, pela atenção dispensada e empenho na obtenção da 
minha bolsa emergencial.  
  
Aos colegas do Instituto Butantan pelo intenso aprendizado, pela boa convivência e por 
compartilharem suas ricas experiências e profundos conhecimentos. Valdir Germano 
pacientemente conferiu comigo várias procedências de animais da coleção. Em 
especial, gostaria de agradecer a Marcelo Ribeiro Duarte e Francisco Luís Franco, 
exemplos de profissionais sérios, generosos e bem-humorados. Considero um grande 
privilégio a oportunidade de termos trabalhado juntos. 
 
Ao Prof. Dr. Carlos Eduardo Falavigna da Rocha, do Departamento de Zoologia, por 
permitir o uso do fotomicroscópio do seu laboratório; Terue Cristina Kihara e Ricardo 
Lourenço Pinto atenciosamente nos acompanharam e auxiliaram no processo de 
fotografar e tratar as imagens. 
 



 X

À Profa. Dra Shirlei Maria Recco-Pimentel, pela gentileza em me receber no seu 
laboratório na Unicamp, durante uma semana. Gabriel Egito generosamente me 
recebeu na sua casa; Klelia Aparecida de Carvalho e Sérgio Siqueira Júnior me 
dispensaram uma cuidadosa atenção. Agradeço também à Ana Cristina Prado Veiga- 
Menoncello, Luciana Bolsoni  e Gisele Orlandi Introini pela simpatia e por terem tornado 
a estadia em Campinas agradável e proveitosa. 
 
Ao diretor do Parque Estadual Ilha do Cardoso, Marcos Campolim, pelas facilidades 
proporcionadas de alojamento e atenção dispensada. Toda a equipe de administração, 
funcionários e monitores tornaram a estadia ainda melhor. Em especial os monitores 
Rafael Xavier, Romeu Mário Rodrigues, Júnior Neves, Noeli Neves e Selmo Bernardo, 
com os quais trabalhei mais proximamente, auxiliaram muito e tornaram o trabalho mais 
produtivo e divertido. 
 
Aos colegas que participaram do trabalho de campo e compartilharam comigo suas 
experiências: Valmir Augusto, Rafael Xavier, Júnior Neves, Antônio Bordignon, Denise 
Maria Peccinini-Seale, Herbert Serafim de Freitas, Fernanda Cruz Centeno, Paulo José 
Pyles Cicchi, Marcelo Ribeiro Duarte, Francisco Luís Franco, Luís Coelho, Selmo 
Bernardo, Elaine Cardoso de Sá, Paulo Sérgio Garrubo. Esses colegas fizeram 
importantes coletas para esse trabalho. Agradeço a Paulo José Pyles Cicchi pela grata 
oportunidade de ajudar no seu trabalho na Ilha Anchieta. 
 
À Fernanda C. Centeno, pelo valioso e paciente auxílio na preparação das curvas de 
rarefação. 
 
À todas as comunidades visitadas: Itacuruçá, Cambriú, Foles, Marujá, Enseada da 
Baleia, Pontal do Leste na ilha do Cardoso e Ariri e Mandira no continente. Suas 
contribuições em animais foram inestimáveis, com vários registros importantes. 
Agradeço especialmente a Carlos Lacerda Nunes do Cambriú pela boa vontade e 
atenção dispensadas. 
 
À toda equipe de bibliotecárias da minha adorada Biblioteca do Instituto de Biociências, 
em especial Márcia Aparecida Armani Ruivo, Regiane Zanelato Araújo, Valéria 
Aparecida Valente, Maria Inês Conte e Hilda Lara Campos Parente e, apesar de já ter 
deixado o IB, Susana Yuok. 
 
Aos curadores e responsáveis das coleções herpetológicas consultadas: Instituto 
Butantan, Dr. Francisco Luís Franco e Valdir Germano; Museu de Zoologia – USP, Prof. 
Dr. Hussam Zaher e Carolina Mello-Castro; Museu de História Natural da Unicamp, 
Prof. Dr. Paulo R. Manzani e Fátima M. de Souza e Elizabeth Ribas Bilo. Todos foram 
extremamente atenciosos e prestativos.  
 
À Antônio Bordignon, Marcelo Ribeiro Duarte, Luís Coelho, Denise Maria Peccinini-
Seale, Ricardo Jannini Sawaya, Rafael Xavier, Mauro Teixeira Júnior, Nicanor Neto, 
Renato Sousa Recoder e Fernanda C. Centeno por  generosamente cederam fotos dos 
animais e locais. Adnan Farhat dispensou seu tempo digitalizando os slides. Antônio 
Bordignon cuidadosamente deu uma melhorada na apresentação das fotos. 
 
À Thaís Conde, pela gentileza e espírito científico de ceder um importante animal para 
esse trabalho.  
 



 XI

À Valmir Augusto, que foi simplesmente excepcional no trabalho de procura de animais 
nas estradas de Cananéia. Seu empenho, boa-vontade, bom-humor e profissionalismo 
foram uma dádiva.  
 
Ao Prof. Dr. Miguel Trefault Rodrigues por identificar vários dos lagartos coletados; ter 
feito sua disciplina com certeza foi uma das melhores atividades da pós-graduação. 
Agradeço também ao Prof. Dr. Marcio Martins pelas aulas maravilhosas das disciplinas 
de pós graduação por ele ministradas.  
 
À Ricardo Lourenço Pinto, pela inestimável ajuda para converter o trabalho na versão 
definitiva. 
 
Aos colegas que conheci nas disciplinas de pós-graduação, alguns dos quais se 
tornaram amigos: Ana Cristina Bondioli, Thaís Sanches, Silmara Rossi, Renato Moraes. 
 
À Pedro Cardoso e toda sua família, que sempre nos receberam maravilhosamente em 
sua pousada em Cananéia. Aliás, recomendo sua pousada a todos que visitem a 
cidade. 
 
À  Wayne Seale e Denise Maria Peccinini-Seale pela paciente e cuidadosa revisão dos 
textos em inglês. 
 
À Bernardo e Bianca, meus queridíssimos amigos que me recebem todo dia em casa 
com sua imensa alegria canina.  
 
Ao Programa BIOTA/FAPESP, através do Projeto Diversidade e Conservação de 
Répteis do Sudeste da Floresta Atlântica, processo no. 99/08291-5. 
 
Ao IBAMA-RAN, pela licença concedida ao Projeto Diversidade e Conservação de 
Répteis do Sudeste da Floresta Atlântica, cujos animais coletados foram utilizados 
nesta dissertação. 
 
Ao Instituto Florestal, pela autorização para executar esse trabalho no Parque Estadual 
da Ilha do Cardoso. 
 
Ao Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo, base Cananéia, pelas 
importantes doações de animais. 
 
À CAPES, pela bolsa concedida no período Dezembro 2006 a Julho 2007. 
 
Ao Instituto de Biociências, por todas as facilidades proporcionadas, tanto na minha 
graduação quanto na pós. 
 
PS: Dois agradecimentos extras, mas fundamentais: 
Agradeço profundamente os Drs. Francisco L. Franco, Radenka Batistic, Mithitaka 
Soma e Márcio Martins por gentilmente aceitarem o convite para integrar a banca de 
defesa dessa dissertação. Dr. Francisco L. Franco, Dra. Radenka Batistic e Dr. 
Mithitaka Soma fizeram vários comentários esclarecedores e algumas correções, que 
tornaram o texto mais claro e preciso. 
E por fim, gostaria de deixar registrada minha dívida e imenso orgulho de ter trabalhado 
sob orientação da Profa. Dra. Denise Maria Peccinini-Seale (13/02/1939 – 01/11/2007).  



 XII

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 XIII

ÍNDICE 
Resumo  XV
Abstract XVI
1 – Introdução 1
1.1. A fauna de Squamata da Floresta Atlântica 1
1.1.1. A fauna de Squamata das ilhas do litoral paulista 6
1.2. Breve panorama da sistemática de lagartos brasileiros 9
1.3. Citogenética 18
1.3.1. Histórico da Citogenética de lagartos no Brasil 18
1.3.2. Aspectos da Citogenética de lagartos 20
1.4. Objetivos 26
 
2 – Material e Métodos 27
1.1. Área de Estudo: Cananéia continente e ilhas 27
1.1.1. Parque Estadual da Ilha do Cardoso 31
1.1.2. Vegetação da Região 32
1.1.3. Geomorfologia e Geologia 35
1.1.4. Clima 37
2. Trabalho de Campo 39
2.1.Esforço Amostral 39
2.2. Métodos de Amostragem 41
2.2.1. Procura Limitada por Tempo (PLT) 41
2.2.2. Armadilhas de Interceptação e Queda (AIQ) 42
2.2.3. Coleta de Terceiros (CT) 45
2.2.4. Coleta em Estradas (CE) 46
3. Análise de dados 47
4. Comentários taxonômicos 52
4.1. Serpentes 52
4.2. Lagartos 52
5. Análise Citogenética 53
5.1. Material 53
5.2. Métodos de preparação citológica 54
5.2.1. Preparação citológica 54
5.2.1.1. Pré-aquecimento 54
5.2.1.2. Pesagem, aplicação de colchicina e anestesia 54
5.2.1.3. Dissecção 54
5.2.1.4. Hipotonização, pré-fixação e fixação 55
5.2.1.4.1. Suspensão celular: medula óssea, fígado, baço e testículos 55
5.2.1.4.2. Esmagamento: células epiteliais da mucosa do intestino 56
5.2.1.5. Preparação de lâminas 57
5.2.2. Coloração convencional por Giemsa 58
5.3.Análise cromossômica 58
 
3 – Resultados 59
1. Composição faunística 59
1.1. Lista de Espécies 59
1.2. Lista de Espécies para as Ilhas 59
1.2.1. Ilha do Bom Abrigo 59
1.2.2. Ilha de Cananéia 59
1.2.3. Ilha do Cardoso 59
1.3. Riqueza de espécies e Abundância relativa 63



 XIV

1.4. Variação sazonal 72
1.5. Resultados dos Métodos de Coleta 75
1.6. Riqueza de espécies e Abundância relativa  78
1.6.1. Serpentes 78
1.6.2. Lagartos e Anfisbenas 80
1.6.3. Diversidade 83
1.7. Comparações da composição faunística de serpentes, lagartos e 
anfisbenas do Município de Cananéia com outras áreas de Floresta Atlântica 
dos Estados de São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro e Bahia 

95

1.7.1. Comparações da composição faunística de serpentes, lagartos e 
anfisbenas das Ilhas de Cananéia, Cardoso e Bom Abrigo com outras ilhas do 
litoral dos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia 

96

1.8. Distribuição dos animais coletados pelas diferentes formações vegetais 98
1.9. Registros novos de espécies de Squamata nas ilhas e continente 100
2. Estudos cromossômicos 101
2.1. Diploglossus fasciatus 103
2.2. Hemidactylus mabouia 105
2.3. Colobodactylus taunayi 107
2.4. Placosoma glabellum 109
2.5. Enyalius iheringii 111
2.6. Leposternon microcephalum 113
 
4 – Discussão 115
1.1. Levantamento faunístico 115
1.2.1. Registros de espécies de serpentes não esperadas para a área de 
estudo 

122

1.2.2. Outras espécies de serpentes não presentes na Coleção Herpetológica 
do Instituto Butantan, mas com Registro de Entrada do Instituto Butantan 

123

1.2.3. Outras espécies de serpentes, lagartos e anfisbenas registradas em 
regiões adjacentes ao Município de Cananéia 

124

1.3. Conservação 125
2. Citogenética 128
 
5 – Conclusões 131
 
6 – Referências Bibliográficas 135
 
7 – Anexo I – Lista de animais coletados durante o projeto e registrados 
nas coleções consultadas para o Município de Cananéia 

162

 
8 – Anexo II – Trabalho publicado na Revista Biota Neotropica 167
 
9 - Anexo III – Locais de Coleta e fotos de algumas espécies de 
Squamata encontradas no Município de Cananéia 

193

 
 
 
 
 
 



 XV

RESUMO 
 

Este trabalho é uma contribuição para um maior conhecimento da fauna através do 

inventário de Squamata e do estudo cromossômico de algumas espécies do continente 

e ilhas do Município de Cananéia, litoral sul do Estado de São Paulo. Ilhas estudadas: 

Ilha do Bom Abrigo, Ilha de Cananéia e Ilha do Cardoso. A amostragem de fauna de 

Squamata foi efetuada através de um gradiente altitudinal do nível do mar até cerca de 

300 m, durante 30 meses, outubro de 2003 a abril de 2006. Foram utilizados os 

seguintes métodos de amostragem: procura limitada por tempo, coleta em estrada, 

coleta de terceiros, armadilhas de interceptação e queda. No continente e nas ilhas 

foram coletadas 25 espécies de serpentes, sete espécies de lagartos e uma espécie de 

anfisbena. Pesquisas em coleções herpetológicas e em trabalhos científicos 

acrescentaram oito espécies de serpentes e uma espécie de lagarto. O Município de 

Cananéia portanto tem como inventário geral a listagem de 33 espécies de serpentes, 

oito espécies de lagartos e uma espécie de anfisbena. Listas de espécies são 

apresentadas para cada ilha: Ilha do Bom Abrigo com duas espécies de serpentes e 

uma espécie de lagarto; Ilha de Cananéia, com 20 espécies de serpentes, três de 

lagartos e uma de anfisbena; Ilha do Cardoso, com 22 espécies de serpentes, seis de 

lagartos e uma de anfisbena. No Município de Cananéia, em todas as áreas estudadas, 

as serpentes Liophis miliaris e Bothrops jararacussu e o lagarto Enyalius iheringii 

apresentaram um maior número de indivíduos coletados. Nas coletas da Ilha de 

Cananéia as espécies de serpentes mais comuns foram Liophis miliaris e 

Sibynomorphus neuwiedi e a espécie de lagarto Hemidactylus mabouia. As espécies 

mais comuns na Ilha do Cardoso foram as serpentes Bothrops jararacussu e Spilotes 

pullatus e o lagarto Enyalius iheringii. Nenhuma das curvas de rarefação feitas para os 

métodos de amostragem atingiram a assíntota. Os estudos cromossômicos, em 

coloração convencional, foram feitos em cinco espécies de lagartos e uma espécie de 

anfisbena. Os cariótipos das espécies Colobodactylus taunayi e Diploglossus fasciatus 

foram descritos pela primeira vez. Os cariótipos descritos para espécies em populações 

de ilhas não apresentaram diferenças no número e na morfologia dos cromossomos em 

relação às espécies de populações do continente. 
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ABSTRACT 
 
This study is a contribution to the knowledge of the fauna inventory and of the 

chromosomes of snake, lizard, and amphisbaenian species of continental and insular 

areas of Cananéia, the southern littoral of the state of São Paulo.  Three islands were 

studied: Bom Abrigo, Cananéia, and Cardoso.  Sampling of Squamata fauna was carried 

out for altitudes from sea level up to about 300 meters from October 2003 to April 2006.  

Sampling methods used: time limited search, road samplings, population donations, and 

pit falls.  Both on the continent and the islands, 25 snake, 7 lizard, and one 

amphisbaenian species were collected.  Herpetological collections and the scientific 

literature were surveyed and contributed with eight more snake and one lizard species.  

Both continental Cananéia and the islands had a general inventory of 33 snake, 8 lizard 

and one amphisbaenian species.  A general species list was drawn up as well as one for 

each of the three islands studied:  Bom Abrigo with two snake and one lizard species;  

Cananéia Island with 20 snake, three lizard and one amphisbaenian species and 

Cardoso with 22 snake , 6 lizard and one amphisbaenian species.  In the studied areas, 

the most common snake species were Liophis miliaris and Bothrops jararacussu and the 

most common lizard species was Enyalius iheringii.  On the island of Cananéia, Liophis 

miliaris and Sybinomorphus neuwiedi were the most sampled snake species and 

Hemidactylus mabouia, the most sampled lizard species.  Bothrops jararacussu and 

Spilotes pullatus and the lizard Enyalius iheringii were the most commonly collected on 

Cardoso Island.  The rarefaction curves for the methods used for our samples did not 

reach an asymptote.  Chromosomal studies on five lizard species and one 

amphisbaenian species were carried out.  Conventional staining was used in the 

cytological preparations. The karyotypes for the species Colobodactylus taunayi and 

Diploglossus fasciatus were described for the first time.  There are no differences in the 

karyotype descriptions in the number and morphology of the chromosomes for the 

continental and island populations studied. 
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1. INTRODUÇÃO 
1.1. A FAUNA DE SQUAMATA DA FLORESTA ATLÂNTICA 

 
O Bioma Floresta Atlântica apresenta vários ecossistemas: matas atlânticas, 

restingas, manguezais e ilhas costeiras; este conjunto, disposto num contínuo norte-

sul, insere-se no Domínio Tropical Atlântico (AB’SÁBER, 2003a). As matas atlânticas 

são compostas por dois tipos principais de vegetação: a floresta litorânea ou 

Floresta Ombrófila Densa e a floresta tropical sazonal ou Floresta Atlântica Semi-

decidual (MORELLATO & HADDAD, 2000).  

 

Pela sua localização, a Floresta Atlântica foi a porta de entrada do 

colonizador europeu (DEAN, 1996). Segundo MORELLATO & HADDAD (2000) 

restam apenas 98.800 km2, cerca de 7,6%, da área original, estimada em cerca de 

1.300.000 km2 (Figura 1).  

F        
Figura 1: Distribuição da Floresta Atlântica por volta de 1500 e sua situação atual na 

década de 1990 (segundo MORELLATO & HADDAD, 2000) 

 

A Floresta Atlântica é, pela riqueza de espécies, número de endemismos e 

porcentagem de área alterada, um “hotspot” de interesse global (MYERS et al., 
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2000; Figura 2). Em virtude da pouca área remanescente e da contínua pressão 
antrópica, muitos autores a consideram um dos ‘hotspots’ mais ameaçados do 

mundo (MORELLATO & HADDAD, 2000; MYERS et al., 2000; RODRIGUES et al., 

2002b; GALINDO-LEAL & CÂMARA, 2005; ROCHA et al., 2005; RODRIGUES et al., 

2005; GRAZZIOTIN et al. 2006). Segundo GALINDO-LEAL & CÂMARA (2005, p.3): 

“A Mata Atlântica é, provavelmente, o ecossistema mais devastado e ameaçado do 

planeta. É esse o “hotspot” em que o ritmo das mudanças está entre os mais 

rápidos, e, conseqüentemente, a necessidade de ação para conservação é mais 

urgente.” 

 
A herpetofauna, que compreende o estudo de anfíbios e répteis, possui no 

mundo cerca de 5000 espécies de anfíbios (FROST, 2004) e mais de 8000 espécies 

de répteis (UETZ et al., 1995). Mais de 80% da diversidade desses dois grupos 

ocorre em regiões tropicais (POUGH et al., 1998). 

 

As serpentes, lagartos e anfisbenas constituem, dentro dos répteis, um táxon 

denominado Squamata. DIXON (1979) relacionou para a Floresta Atlântica uma 

riqueza de 77 espécies de serpentes, 43 espécies de lagartos e 16 espécies de 

anfisbenas. RODRIGUES (1990) mencionou 50 espécies de lagartos para a Floresta 

Atlântica brasileira. Esses números eram aceitos até bem recentemente 

(MARQUES, 1998; SAZIMA, 2001).  

 

Mais recentemente, MARQUES et al. (2004) registraram 80 espécies de 

serpentes apenas para a região da Serra do Mar. RODRIGUES (2005) estimou a 

fauna de serpentes, lagartos e anfisbenas da Floresta Atlântica em 134 espécies de 

serpentes e 67 espécies de lagartos e anfisbenas. São reconhecidas oficialmente no 

Brasil 325 espécies de serpentes, 217 de lagartos e 57 de anfisbenas (SBH, 2005). 

Dessa forma, as serpentes da Floresta Atlântica correspondem a 41,23% das 

espécies brasileiras e os lagartos e anfisbenas correspondem a 24,45%. Esses 

números provavelmente são subestimados, em razão de inventários insuficientes e 

poucos especialistas (RODRIGUES, 2005). 

 

Segundo WILSON (1994) com o aumento das pressões antrópicas, 

sobretudo nas regiões tropicais, tornou-se clara a importância de estudos que 

buscassem tanto o levantamento quanto a quantificação da diversidade biológica. O 

termo diversidade biológica, no entanto, engloba dois conceitos diferentes: a riqueza 

específica ou número de espécies e a heterogeneidade, ou abundância relativa de 

espécies (KREBS, 1989).  
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Figura 2: Os 25 “hotspots” da biodiversidade mundial (extraído de MYERS et 

al., 2000). 

 

 O aumento do número de estudos na região da Floresta Atlântica na última 

década, em especial na região norte-nordeste, ampliou muito o conhecimento sobre 

a fauna de Squamata da Floresta Atlântica. Ocorreram contribuições importantes 

com a descoberta de novos táxons e revelação de espécies crípticas segundo os 

trabalhos: de revisões taxonômicas e sistemáticas (DI-BERNARDO, 1996; ZAHER, 

1996; FRANCO et al., 1997; RODRIGUES, 1997; RODRIGUES et al., 2002a; 

MARQUES et al., 2002; FRANCO et al., 2003; HOLLIS, 2006), de levantamentos 

intensivos realizados em localidades restritas (FREIRE, 1996; ROCHA et al., 1997; 

RODRIGUES & BORGES, 1997; FREIRE, 1999; ROCHA et al., 2000; DIXO, 2001; 

DIAS et al., 2002; RODRIGUES et al., 2002b; RODRIGUES et al., 2007) e que 

utilizaram metodologias moleculares (PELLEGRINO et al., 2001; PELLEGRINO et 

al., 2005; RODRIGUES et al., 2005; BERTOLLOTO, 2006; RODRIGUES et al., 

2006; KLACZO, 2007; RODRIGUES et al., 2007). 

 

Na região Nordeste, estudos nas dunas de Natal, RN, (FREIRE, 1996) 

detectaram uma nova espécie de lagarto geconídeo do gênero Coleodactylus, o C. 

natalensis (FREIRE, 1999).  Da região de Alagoas e Rio Grande do Norte, 

RODRIGUES et al. (2005) descreveram uma nova espécie de um gênero novo de 

lagarto gimnoftalmídeo, Dryadosaura nordestina. Na região das restingas do 

Nordeste e Sudeste foram descritas três espécies novas do gênero Cnemidophorus, 

grupo ocellifer: C. abaetensis (DIAS et al., 2002), na Bahia; C. nativo (ROCHA et al., 

1997), no Espírito Santo e C. litorallis (ROCHA et al., 2000), no Rio de Janeiro. 
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Nos enclaves de Mata Atlântica do Ceará, RODRIGUES & BORGES (1997) 

descreveram uma nova espécie de lagarto gimnoftalmídeo do gênero Leposoma, 

Leposoma baturitensis, do grupo scincoides. No sul da Bahia, RODRIGUES (1997) 

descreveu outro Leposoma do grupo scincoides, L. nanodactylus. Os trabalhos de 

levantamento faunístico na região (DIXO, 2001) levaram a revalidação de L. 

annectans (RODRIGUES et al., 2002a) e à descrição de mais uma espécie nova do 

gênero, L. puk (RODRIGUES et al., 2002b), ambos do grupo scincoides.  

 

Ainda nesta região, foram recentemente descritos dois gêneros novos de 

gimnoftalmídeos: Acratosaura mentalis e Alexandresaurus camacan (RODRIGUES 

et al., 2007).  

 

PELLEGRINO et al., (2005) a partir de dados citogenéticos e moleculares 

descobriram duas entidades taxonômicas distintas no geconídeo da espécie 

Gymnodactylus darwinii. Foram identificadas duas raças cromossômicas, uma com 

citótipo 2n=38 cromossomos, dos animais ao sul do Rio Doce e outra com 2n=40 

cromossomos, das populações ao norte desse rio. Dados moleculares confirmaram 

que se tratavam de duas espécies distintas, onde os rios atuaram como barreiras ao 

fluxo gênico. 

 

No gênero Enyalius, um lagarto leiosaurídeo típico da Mata Atlântica, com 

apenas uma espécie amazônica, até recentemente eram reconhecidas apenas seis 

espécies (JACKSON, 1978). Recentemente, RODRIGUES et al., 2006 descreveram 

uma nova espécie, Enyalius erythroceneus na região da Chapada Diamantina. 

BERTOLOTTO (2006), no mais amplo estudo citogenético e molecular no gênero, 

indicou a existência de doze espécies, três ainda não descritas. 

 

FRANCO et al. (1997) descreveram duas espécies novas de serpentes do 

gênero Clelia, Clelia montana e  Clelia quimi  para a região sudeste. FRANCO et al. 

(2003) descreveram uma espécie nova no gênero Thamnodynastes, T. longicaudus, 

da região da Serra do Mar, no Estado de São Paulo. MARQUES et al. (2002) 

descreveram a segunda espécie de serpente insular no Estado de São Paulo e do 

Brasil, o viperídeo Bothrops alcatraz, na Ilha de Alcatrazes, litoral norte do Estado. 

 

GRAZZIOTIN et al. (2006) fizeram um estudo de filogeografia do complexo 

Bothrops jararaca. Seus resultados indicam que devido à profunda diferença entre 

as linhagens mitocondriais, a espécie deveria ser dividida em duas entidades 

geograficamente separadas. Esse trabalho também sugere, como o de WÜSTER et 

al. (2005), que Bothrops jararaca é um táxon parafilético. 
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Há poucas informações sobre a composição e história natural dos répteis da 

Floresta Atlântica no Estado de São Paulo (MARQUES & SAZIMA, 2004); apenas 

nos últimos anos aparecem trabalhos que começam a suprimir essa lacuna 

(PUORTO et al., 1991; SAZIMA & HADDAD, 1992; DUARTE et al., 1995; SAZIMA & 

MANZANI, 1995; MARQUES, 1998; SAZIMA, 2001; MARQUES & SAZIMA, 2004; 

CENTENO, 2005; DIXO, 2005; HARTMANN, 2005; SUAREZ et al., 2005; DIXO & 

VERDADE, 2006; D.O. C.; SÃO PAULO, 2006; CICCHI, 2007).  

 

Diferente de outras regiões, onde apesar do número menor de espécies, é 

mais fácil coletar lagartos que serpentes (VANZOLINI, 1988), na região da Floresta 

Atlântica do Estado de São Paulo parece ser mais difícil coletar lagartos que 

serpentes. Por essa razão, a maioria dos trabalhos está concentrada em serpentes 

(Tabela 1), havendo poucos trabalhos específicos sobre os lagartos da Floresta 

Atlântica. As anfisbenas, por seus hábitos fossórios, são ainda menos estudadas 

(ANDRADE et al., 2006). 

 
Tabela 1: Sumário dos trabalhos a partir de 1992 sobre inventários da fauna de 

Squamata da Floresta Atlântica do Estado de São Paulo. Não estão incluídos os 

trabalhos com fauna insular (ver adiante, Fauna de Squamata das Ilhas do litoral 

paulista). 

Localidade Serpentes Lagartos Anfisbenas Referência 

E.E. Juréia-Itatins* 32 10 2 MARQUES & SAZIMA, 2004 

Município de São Paulo** 30 8 1 
D.O.C., SÃO PAULO, 2006, 

PUORTO et al., 1991 

P. E. S. M. Núcleo Santa Vírgínia*** 27 0 0 HARTMANN, 2005 

P. E. S. M. Núcleo Picinguaba*** 26 0 0 HARTMANN, 2005 

Reserva Santa Genebra*** 21 0 0 SAZIMA & MANZANI, 1995 

P. E. Intervales 18 5 2 SAZIMA, 2001 

E. E. Bananal 16 6 0 SUAREZ et al., 2005 

Serra do Japi 13 5 1 SAZIMA & HADDAD, 1992 

Reserva Morro Grande 3 7 0 DIXO & VERDADE, 2006 

Média 20,22 4,22 0,67  

  

* MARQUES & SAZIMA (2004) listam 25 espécies de serpentes coletadas, mas a 

partir do registro de coleções eles acreditam ser possível a ocorrência de mais sete 

espécies de serpentes e três espécies de lagartos. ** O D.O. C.; SÃO PAULO, 2006 

lista 22 espécies de serpentes e PUORTO et al., 1991 lista 26 espécies de ofídios; 

foi feita uma composição dos resultados dos dois trabalhos. *** Trabalhos exclusivos 

para serpentes. 
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1.1.1. A fauna de Squamata das ilhas do litoral paulista 

De acordo com SÃO PAULO (ESTADO), SECRETARIA DO MEIO 

AMBIENTE, (1989) o litoral do Estado de São Paulo enquadra-se no chamado Litoral 

do Sudeste ou das Escarpas Cristalinas.  Neste trecho a linha da costa faz um arco 

cuja morfologia está associada à gênese da Serra do Mar, à formação das bacias 

oceânicas e às flutuações do nível do mar ocorridas durante o Quaternário (SÃO 

PAULO (ESTADO), SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, 1989). 

 

A nordeste do Estado de São Paulo, nos trechos compreendidos pelos 

municípios de Ubatuba, Caraguatatuba e São Sebastião o litoral é bastante 

recortado, formando pequenas baías delimitadas por esporões de serra que 

mergulham no mar. Nessas baías as planícies costeiras são menos desenvolvidas e 

as Ilhas predominantemente rochosas e as praias arenosas insulares são pouco 

numerosas e pequenas (SÃO PAULO (ESTADO), SECRETARIA DO MEIO 

AMBIENTE, 1989). 

 

No sudeste, a geometria da costa se modifica e surgem planícies amplas de 

deposição marinha cujo preenchimento por sedimentos dessas antigas baías se deu 

durante os períodos em que o mar esteve mais alto que o atual. As Ilhas aí são 

predominantemente sedimentares (SÃO PAULO (ESTADO), SECRETARIA DO 

MEIO AMBIENTE, 1989). No litoral paulista foram registradas 106 ilhas, 23 ilhotas e 

20 lajes, a maioria de dimensões reduzidas e de gênese variada (SÃO PAULO 

(ESTADO), SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, 1989). 

 

Como observa CICCHI (2007), o isolamento do oceano faz com que os 

ecossistemas insulares sejam particularmente desafiadores para animais e plantas. 

Desde o início da biologia evolutiva as ilhas têm um papel de destaque na 

formulação e teste de teorias evolutivas (WÜSTER et al., 2005). Para estudos de 

seleção natural, uma das mais interessantes características dos ambientes insulares 

é que elas permitem replicar observações e experimentos. Elas  são intrinsecamente 

mais simples e podem ser consideradas como laboratórios naturais (BROWN & 

LOMOLINO, 1998; WÜSTER et al., 2005). 

A dinâmica dos ambientes insulares é caracterizada principalmente por sua 

área reduzida, isolamento geográfico, idade e origem, que selecionam a diversidade 

e a composição da biota (DARWIN, 1859; MACARTHUR & WILSON, 1963, 1967; 

SÃO PAULO (ESTADO), SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, 1989; BROWN & 

LOMOLINO, 1998; CICCHI, 2007). 
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A teoria da biogeografia insular foi proposta inicialmente por MACARTHUR & 

WILSON (1963, 1967).  Ela foi desenvolvida para explicar dois padrões gerais da 

biogeografia insular: a tendência do aumento do número de espécies com o 

aumento da área da ilha e o decréscimo com o isolamento. Dessa forma, a riqueza e 

composição de cada ilha dependem da sua área, o efeito tamanho, e do quanto ela 

está próxima ou distante de outras ilhas ou do continente, o efeito distância 

(WILSON, 1994). 

 

Os ambientes insulares no geral apresentam baixa riqueza, mas grande 

proporção de espécies endêmicas; essa característica possibilitou que os melhores 

naturalistas do século XIX como Darwin, Wallace e Hooker começassem a refletir 

sobre a origem das espécies e o processo evolutivo (BROWN & LOMOLINO, 1998). 

Entretanto, outra característica desses ambientes é que suas biotas são mais frágeis 

e susceptíveis à extinção. Como resultado dessa conjunção de fatores há uma 

grande desproporção na quantidade de espécies insulares ameaçada, quando 

comparadas com espécies continentais (CASE et al., 1992; WHITTAKER, 1998). 

 

A grande maioria das formações insulares do Estado de São Paulo não tem 

informações sobre sua diversidade e composição de espécies animais e vegetais 

(SÃO PAULO (ESTADO), SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, 1989). Com relação 

à fauna de Squamata, segundo CICCHI (2007), o pioneiro no registro de serpentes 

em uma ilha paulista foi Ihering, em 1897, que registrou serpentes para a Ilha de 

São Sebastião.  

 

Amaral (1921) descreveu uma espécie de serpente insular da Ilha da 

Queimada Grande, Bothrops insularis, espécie endêmica dessa ilha. Mais de oitenta 

anos depois, MARQUES et al. (2002) descreveram outra espécie de Bothrops 

insular, Bothrops alcatraz, endêmica da Ilha de Alcatrazes. HOGE (1947) descreveu 

uma espécie de lagarto da família Scincidae na Ilha da Queimada Grande, Mabuya 

macrorhyncha. VANZOLINI (1950) descreveu uma espécie nova de anfisbena, 

Amphisbaena hogei na Ilha de Alcatrazes. REBOUÇAS-SPIEKER (1974) e 

VANZOLINI & REBOUÇAS-SPIEKER (1976) descreveram e discutiram variações 

morfológicas e reprodutivas de lagartos do gênero Mabuya do litoral norte e algumas 

ilhas. REBOUÇAS-SPIEKER (1974) descreveu uma nova espécie de Mabuya para o 

litoral paulista, M. caissara. VANZOLINI & RAMOS (1977) estudaram 

Colobodactylus taunayi de algumas ilhas do litoral paulista, como Ilha da Queimada 

Grande, Ilha de Alcatrazes e Ilha da Vitória. VANZOLINI (1978) estudou a 

distribuição de Hemidactylus mabouia, inclusive ilhas do litoral do Estado de São 

Paulo como ilhas da Vitória, de Búzios, Toque-Toque e Queimada Grande. 
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Recentemente, alguns trabalhos vêm preenchendo essa lacuna. DUARTE et 

al. (1995) apresentam dados ecológicos de Bothrops insularis além de uma relação 

da fauna conhecida na Ilha da Queimada Grande. VIEITAS (1995) fez um 

levantamento da fauna das 23 Ilhas do município de Ubatuba e apresenta uma 

relação de 13 ilhas com presença de lagartos. MARQUES et al. (2002) além da 

descrição de Bothrops alcatraz, comentam a ecologia do animal e relatam a 

presença de mais duas espécies de lagartos e três de serpentes. CENTENO (2005) 

apresenta uma lista preliminar da fauna de serpentes de Ilhabela e CICCHI (2007) 

fez um levantamento da composição e ecologia da herpetofauna da Ilha Anchieta. A 

Tabela 2 apresenta uma relação do número de espécies de lagartos, serpentes e 

anfisbenas registrados para algumas Ilhas do Estado de São Paulo. Recentemente, 

CICCHI et al. (2007) apresentaram um levantamento da fauna de serpentes de 

dezoitos ilhas do litoral paulista; uma parte dos dados ali apresentados é resultado 

desta dissertação (Ver Anexos). 

 

Tabela 2: Relação do número de espécies de lagartos, serpentes e anfisbenas 
registrados para algumas Ilhas do Estado de São Paulo*. 
Ilha Município Área (ha) km da costa Lagartos Serpentes Anfisbenas 

Ilhote de Fora Ubatuba 1,5 2,04 1 0 0 

Ilha das Palmas Ubatuba 15,5 5,75 2 0 0 

Ilhote das Cabras Ubatuba 3,5 3,85 1 0 0 

Ilhote Sul Ubatuba 8,7 4,50 2 0 0 

Ilha do Prumirim Ubatuba 30,0 0,70 2 0 0 

Ilhote do Prumirim Ubatuba -** - 1 0 0 

Ilha Comprida Ubatuba 29,7 0,88 2 0 0 

Ilha das Pombas Ubatuba -** - 1 0 0 

Ilha Redonda Ubatuba 6,0 1,29 2 0 0 

Ilha Rapada Ubatuba 11,2 5,80 1 0 0 

Ilha da Pesca Ubatuba 4,2 1,18 1 0 0 

Ilha dos Porcos Pequena Ubatuba 24,2 0,74 2 0 0 

Ilha das Couves Ubatuba 64,5 2,53 2 0 0 

Ilha Anchieta Ubatuba 828 0,49 5 3 0 

Ilha São Sebastião Ilhabela 33.593 1,76 0 20 0 

Ilha de Alcatrazes São Sebastião 135,2 33,40 3 4 0 

Ilha da Queimada Grande Itanhaém 78,0 34,80 3 2 2 
 

* Esses dados foram extraídos dos seguintes trabalhos: ilhas do Município de 

Ubatuba, exceto Ilha Anchieta: VIEITAS (1995); Ilha Anchieta, CICCHI (2007); Ilha de São 

Sebastião, CENTENO (2005); Ilha de Alcatrazes, VANZOLINI & RAMOS, 1977 e MARQUES 

et al., 2002; Ilha da Queimada Grande, DUARTE et al., 1995. 

** essas ilhas não constam em SÃO PAULO (ESTADO), SECRETARIA DO MEIO 

AMBIENTE, 1989 
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1.2. Breve panorama da sistemática dos lagartos brasileiros 
 

A ordem Squamata pertence à classe Reptilia e forma um grupo monofilético, 

constituído hoje pelas subordens Serpentes, Sauria e Amphisbaenia. Serpentes e 

Amphisbaenia formam grupos monofiléticos dentro de Squamata, mas Sauria 

constitui claramente um grupo parafilético (POUGH et al., 1998; Figura 3). 

 

Os dados morfológicos indicam uma dicotomia basal entre dois clados: 

Iguania e Scleroglossa: os Iguania que agrupam os Acrodonta e os iguania não 

acrodontes (ou pleurodontes) e os Scleroglossa, que agrupam os táxons Gekkota, 

Scincomorpha e Anguimorpha, além das serpentes, dibamídeos e anfisbenas 

(ESTES et al., 1988). LEE & CALDWELL (2000) analisando caracteres osteológicos, 

também reconhecem esses táxons, mas na análise Scincomorpha torna-se 

parafilético. 

 

 
Figura 3: Hipótese simplificada de parentesco de Squamata e 

Sphenodontidae, seu grupo-irmão, mostrando as relações entre as principais 

linhagens do grupo, com base em caracteres morfológicos, de acordo com ESTES 

et al., (1988) 

 

Os trabalhos que começaram a estudar os caracteres moleculares, no 

entanto, sugerem uma história bem diferente (HARRIS et al., 2001; HARRIS, 2003, 

TOWNSEND et al., 2004). Desses trabalhos, o mais amplo pelo número de táxons 

examinados e genes estudados é o de TOWNSEND et al. (2004). Nesse estudo os 
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resultados discordam dos resultados morfológicos em vários pontos: parafiletismo 

de Scleroglossa, a localização interiorizada de Iguania e indicam uma origem 

independente de serpentes, anfisbenas e dibamídeos (Figura 4). Outro resultado foi 

a conclusão de que a redução e perda de membros ocorreu muitas vezes 

independentemente dentro de Squamata. A posição de serpentes não foi resolvida, 

embora as anfisbenas, pelo cladograma, sejam grupo-irmão de Lacertidae e os 

dibamídeos estejam na base do cladograma.  
 

 
Figura 4: Filogenia a partir de dados moleculares de Squamata (segundo 

TOWNSEND et al., 2004) 

 

Uma proposta mais radical foi feita por FRY et al. (2006); os autores 

estudaram a evolução do sistema de venenos em Squamata. Eles trabalharam com 

caracteres moleculares, histologia das glândulas de veneno, modelagem molecular, 

farmacologia, agregação de plaquetas. Segundo FRY et al., (2006), esse sistema 

teria aparecido uma única vez, em um clado que agrupa os iguania, os anguimorfa e 

as serpentes (Figura 5). Esse teria sido um evento chave na radiação adaptativa e 

conseqüente sucesso ecológico dessas linhagens. 
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Figura 5: Filogenia de Squamata a partir da evolução do sistema de venenos 

(modificado de FRY et al. 2006). Esse clado agrupa os iguania, anguimorpha e 

serpentes que FRY et al. (2006) denominaram “Venom Clade”  

 

Também em níveis taxonômicos inferiores não há consenso sobre o status e 

a composição de certos táxons. Os Iguanidae (sensu lato BOULENGER, 1884; 

ETHERIDGE & DE QUEIROZ, 1988) tem sido repetidamente divididos e reunidos ao 

longo dos últimos 15 anos (KNAPP & GOMEZ-ZLATAR, 2006). 

 

A família Iguanidae (sensu lato BOULENGER, 1884; ETHERIDGE & DE 

QUEIROZ, 1988) segundo ESTES et al. (1988) pertence à infraordem Iguania, 

juntamente com as famílias Chamaeleontidae e Agamidae (Figura 3). Ela 

compreende todos os iguania não-acrodontes, é a maior e mais amplamente 

distribuída família de lagartos do continente americano, com 49 gêneros e mais de 

796 espécies (PIANKA & VITT, 2003). Apesar de predominantemente neotropicais, 

há gêneros que ocorrem em Madagascar (Oplurus e Chalarodon) e Ilhas Fiji 

(Brachylophus), no Oceano Índico (ETHERIDGE & DE QUEIROZ,1988; PIANKA & 

VITT, 2003). ETHERIDGE & DE QUEIROZ (1988) foram os primeiros a tentar uma 

reconstrução filogenética dessa família; sua análise reconheceu oito grupos 

principais: anolóides, basiliscíneos, crotafíneos, iguaníneos, morunasauróides, 

opluríneos, esceloporíneos e tropiduríneos.  
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 Baseados em análises filogenéticas de caracteres morfológicos, FROST & 

ETHERIDGE (1989) não encontraram evidência para monofilia de Iguanidae (sensu 

lato) nem conseguiram resolver as relações internas do grupo. Esses autores, 

entretanto reconheceram a monofilia dos oito grupos informais reconhecidos por 

ESTES & DE QUEIROZ (1988). Segundo FROST & ETHERIDGE (1989), esses 

grupos eram consistentes com sua árvore de consenso estrito gerada por sua 

análise filogenética. Assim, os grupos de ETHERIDGE & DE QUEIROZ (1988) foram 

transformados, respectivamente, nas famílias Polychridae, Corytophanidae, 

Crotaphytidae, Iguanidae, Hoplocercidae, Opluridae, Phrynosomatidae e 

Tropiduridae. Esta última apresenta três subfamílias, Leiocephalinae, Liolaeminae e 

Tropidurinae. Essa proposta gerou protestos, como LAZELL (1992), que questionou 

qual a utilidade de criar novos táxons para um experiente biólogo de campo como 

ele, que estava bem com a antiga taxonomia. 

 

 MACEY et al. (1997), através de dados moleculares e morfológicos, 

encontraram forte monofiletismo para Iguanidae (sensu BOULENGER,1884). Esses 

autores sugeriram o retorno da taxonomia clássica, com as oito principais linhagens 

dentro de Iguanidae (sensu BOULENGER, 1884) reconhecidas como subfamílias. 

Outros autores (SCHULTE et al., 1998; HARRIS et al., 2001; SCHULTE et al.,2003) 

analisando dados morfológicos e moleculares concluíram também que Iguanidae 

(sensu lato) é um grupo monofilético e portanto as oito famílias propostas por 

FROST & ETHERIDGE (1989) deveriam voltar a ser reconhecidas apenas como 

subfamílias.  

 

 FROST et al. (2001) através de dados morfológicos e moleculares 

reformularam a taxonomia de Iguania. Dentro de Iguania reconheceram dois 

grandes grupos: Acrodonta, formado pelas famílias Agamidae e Chamaeleonidae e 

Pleurodonta, formado por Iguanidae (sensu BOULENGER,1884). A família 

Polychridae (FROST & ETHERIDGE, 1989), segundo KNAPP & GOMEZ-ZLATAR 

(2006) apropriadamente renomeada como Polychrotidae, mostrou-se parafilética e 

seus gêneros divididos em duas famílias: Polychrotidae e Leiosauridae. A família 

Tropiduridae (sensu FROST & ETHERIDGE, 1989) também foi considerada não-

monofilética e as três subfamílias foram elevadas a famílias: Leiocephalidae, 

Liolaemidae e Tropiduridae. Assim, Pleurodonta (FROST et al. 2001) contém 11 

famílias: Corytophanidae, Crotaphydae, Hoplocercidae, Iguanidae, Leiocephalidae, 

Leiosauridae, Liolaemidae, Opluridae, Phrynosomatidae, Polychrotidae e 

Tropiduridae. 
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 KNAPP & GOMEZ-ZLATAR (2006) relatam o histórico da disputa entre essas 

duas correntes e quais foram mais utilizadas na literatura. Apesar de não haver um 

consenso, a maioria dos pesquisadores utiliza o esquema de FROST & 

ETHERIDGE (1989) e têm publicado segundo a classificação proposta por esses 

autores.  

 

 Os Teiioidea (Figura 3) são um grande agrupamento de lagartos 

exclusivamente neotropicais, que compreende as famílias Teiidae e 

Gymnophthalmidae, informalmente referidos como macroteiídeos e microteiídeos 

(ESTES et al., 1988).  Os microteiídeos foram originalmente incluídos na família 

Teiidae, mas PRESCH (1980, 1983) elevou Gymnophthalmidae a família, além de 

estabelecer diferenças osteológicas entre os gêneros (SAVAGE, 2002). 

 

 A família Gymnophthalmidae compreende uma grande radiação de espécies 

nas Américas Central e do Sul, com mais de 40 gêneros e 180 espécies descritas 

(PELLEGRINO et al., 2001; SAVAGE, 2002; DOAN, 2003; CASTOE et al., 2004; 

RODRIGUES et al. 2005; RODRIGUES et al. 2007). É também a maior família de 

lagartos do Brasil com mais de 90 espécies (SBH, 2005). Com freqüência há novas 

espécies e gêneros descritos no país (CUNHA et al., 1991; RODRIGUES, 1991a, 

1991b, 1991c; ÁVILA-PIRES, 1995; RODRIGUES, 1996; RODRIGUES, 1997; 

RODRIGUES & BORGES, 1997; SOARES & CARAMASCHI, 1998; PELLEGRINO 

et al., 2001; RODRIGUES et al., 2001; RODRIGUES et al., 2002a; RODRIGUES et 

al., 2002b; RODRIGUES & ÁVILA-PIRES, 2005; RODRIGUES et al., 2005; 

RODRIGUES et al., 2007). Os microteiídeos ocorrem a partir da Argentina Central 

até o sul do México. Estão distribuídos por toda América do Sul, atingindo algumas 

Ilhas do Caribe e apenas um gênero Gymnophthalmus chega ao México 

(PELLEGRINO et al., 2001; SAVAGE, 2002). 

 

 A taxonomia do grupo sempre foi complexa; os microteiídeos têm muitas 

espécies, muitas delas raras em coleções e é comum a presença de adaptações 

convergentes para hábitos especializados, como a fossorialidade (PELLEGRINO et 

al., 2001). RODRIGUES (1995) demonstrou, através de dados morfológicos, a 

monofilia de um grupo de microteiídeos das dunas do Rio São Francisco e 

BENOZZATI & RODRIGUES (2003) utilizando dados moleculares confirmaram essa 

condição. DOAN (2003) sinonimizou os gêneros Pantodactylus e Prionodactylus 

com Cercosaura. 

 

 PELLEGRINO et al. (2001) realizaram estudo filogenético da família e 

confirmaram a monofilia Gymnophthalmidae. Os autores propuseram um novo 
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arranjo taxonômico de subfamílias e tribos, reconheceram um gênero novo e 

identificaram táxons parafiléticos que posteriormente foi confirmado que tratavam-se 

mesmo de gêneros novos (RODRIGUES et al. 2005; RODRIGUES et al. 2007). O 

arranjo proposto dividiu Gymnophthalmidae em 4 subfamílias: Alopoglossinae; 

Cercosaurinae, com duas tribos, Ecpleopini e Cercosaurini; Rhachisaurinae e 

Gymnophthalminae, com duas tribos, Heterodactylini e Gymnophthalmini (Figura 6). 

Alopoglossinae e Rhachisaurinae foram subfamílias novas e dentro de 

Gymnophthalminae eles criaram uma nova tribo, Heterodactylini. 

 

 CASTOE et al. (2004) discordaram de alguns pontos da proposta de 

PELLEGRINO et al. (2001). Utilizando quatro dos cinco genes utilizados e uma 

amostra um pouco maior eles fizeram quatro modificações principais (Figura 7) em 

relação ao esquema de PELLEGRINO et al. (2001): 

(1) Ptychoglossus foi incluído em Alopoglossinae, que originalmente continha 

apenas Alopoglossus; 

(2)  Heterodactylini e Gymnophthalmini foram combinados em 

Gymnophthalminae sem divisões de tribos; 

(3)  Ecpleopini foi elevada ao status de subfamília; 

(4) Bachia foi colocada em uma nova tribo, Bachini dentro de Cercosaurinae. 

 

RODRIGUES et al. (2005) concordaram com a primeira alteração, mas 

concluíram serem prematuras as demais alterações. Segundo eles, ainda faltam 

mais dados, especialmente de morfologia e falta ainda uma melhor amostragem 

taxonômica e de caracteres dentro de Cercosaurini. RODRIGUES et al. (2007) 

reafirmam, a partir de seus resultados a monofilia de Heterodactylini e 

Gymnophthalmini; Ecpleopini, além de também ser confirmada como monofilética 

manteve seu status de tribo. Esses resultados foram corroborados e reforçados pela 

inclusão de dados morfológicos além de incluir o gênero Stenolepis nas análises. 

 

A família Teiidae compreende dez gêneros e cerca de 120 espécies, ocorrendo 

por todo continente americano, dos Estados Unidos à Argentina (PETERS & 

DONOSO-BARROS, 1970; SAVAGE, 2002; PIANKA & VITT, 2003; SANTOS et al., 

2007). São reconhecidas duas subfamílias, Teiinae e Tupinambinae (ESTES et al., 

1988). A subfamília Teiinae compreende os gêneros Ameiva, Aspidocelis, 

Cnemidophorus, Dicrodon, Kentropyx e Teius e Tupinambinae compreende os 

gêneros Callopistes, Crocodilurus, Dracaena e Tupinambis. Destas, a subfamília 

Teiinae é que apresenta o maior número de espécies, com mais de 110 espécies 

(PIANKA & VITT, 2003). 



 15

 
Figura 6: Arranjo proposto para subfamílias e tribos de Gymnophthalmidae 

(modificado de PELLEGRINO et al., 2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 7: Arranjo taxonômico proposto para subfamílias e tribos de 

Gymnophthalmidae (baseado em CASTOE et al., 2004). 
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 Desses gêneros, um dos mais intensamente estudados é o gênero 

Cnemidophorus (REEDER et al., 2002). Historicamente esse sempre foi um grupo 

problemático (PIANKA & VITT, 2003). O gênero Cnemidophorus apresenta um 

grande número de espécies, apresenta ampla distribuição geográfica, indo dos 

Estados Unidos à Argentina e possui um grande número de espécies 

partenogenéticas (PETERS & DONOSO-BARROS, 1970; REEDER et al., 2002; 

SAVAGE, 2002; PIANKA & VITT, 2003). 

 

 REEDER et al. (2002) utilizando dados morfológicos e moleculares testaram 

a monofilia do gênero e concluíram que o gênero Cnemidophorus é parafilético. As 

espécies da América do Norte e América Central foram mudadas para o gênero 

revalidado Aspidocelis e as espécies da América do Sul permaneceram no gênero 

Cnemidophorus. Nesse trabalho, REEDER et al. (2002) também reconheceram que 

o gênero Ameiva era parafilético. 

 

 Os teiídeos do gênero Tupinambis são os maiores lagartos da família Teiidae 

e os maiores lagartos terrestres do Novo Mundo (COLLI et al., 1998). A taxonomia 

do gênero Tupinambis tem apresentado modificações recentes; até o momento são 

admitidas sete espécies, três destas descritas recentemente: Tupinambis longilineus 

(ÁVILA-PIRES, 1995), Tupinambis quadrilineatus (MANZANI & ABE, 1997; COLLI et 

al. 1998) e Tupinambis palustris (MANZANI & ABE, 2002). Além dessas, são 

reconhecidas para o Brasil Tupinambis duseni, Tupinambis rufescens, Tupinambis 

merianae e Tupinambis teguixin (SBH, 2005). 

 

 Segundo ÁVILA-PIRES (1995) Tupinambis teguixin e Tupinambis merianae 

são os nomes válidos que estavam sendo erroneamente atribuídos a Tupinambis 

nigropunctatus e Tupinambis teguixin. A autora considerou que o nome Tupinambis 

teguixin (sensu BOULENGER, 1885) estava sendo incorretamente aplicado a 

espécimes não amazônicos e que Tupinambis teguixin (Linnaeus, 1758) deveria 

referir-se só aos espécimes amazônicos.  

 

 ÁVILA-PIRES (1995) revalidou o nome Tupinambis merianae (Duméril & 

Bibron, 1839), que segundo ela deveria ser usado para Tupinambis teguixin (sensu 

BOULENGER, 1885). Tupinambis merianae ocorre ao sul do Rio Amazonas no 

Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai (ÁVILA-PIRES, 1995). 
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BORGES-MARTINS (1998) realizou uma revisão taxonômica no gênero de 

lagarto anguídeo Ophiodes através de caracteres morfológicos. Reconheceu sete 

táxons; três foram considerados espécies novas. 

 

 BORGES-MARTINS (1998) comenta que Ophiodes fragilis ocorre no litoral 

do Estado da Bahia, em Mato Grosso do Sul, em todos os estados da região 

sudeste e sul do Brasil, e no nordeste da Argentina. Ophiodes striatus é redescrito e 

sua distribuição restrita para os Estados de São Paulo, Goiás e Paraná, Brasil. A 

espécie Ophiodes vertebralis é encontrada no Uruguai, nas províncias de Buenos 

Aires, Santa Fé e Córdoba, na Argentina e possivelmente no sul do Brasil. Esta 

distribuição corresponde aproximadamente às áreas de Pampa e às formações 

litorâneas do Uruguai e do nordeste da Argentina.  

 

BORGES-MARTINS (1998) informa que a espécie Ophiodes intermedius é 

encontrada no sudeste da Bolívia, sudoeste do Paraguai, oeste do Uruguai e 

amplamente distribuída no nordeste da Argentina. As províncias argentinas onde 

existem registros desta espécie são Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, 

Chaco, Formosa, Mendoza, San Luis, Santa Fe, Córdoba, Corrientes, Entre Rios e 

Chubut. As três espécies novas propostas pelo autor são: Ophiodes sp. “1”, 

distribuída basicamente no centro-oeste e sudeste do Brasil; Ophiodes sp. “2”, 

ocorrente no sudeste e nordeste do Brasil; e Ophiodes sp. “3”, distribuída no sul do 

Brasil, nordeste da Argentina e Uruguai. 
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1.3. Citogenética 
 
1.3.1. Histórico da Citogenética de lagartos no Brasil 
 
 Segundo PECCININI-SEALE (1981) o primeiro trabalho sobre citogenética de 

lagartos foi publicado por Tellyesniczky em 1897 sobre cromossomos de Lacerta 

agilis. Através das técnicas de análise de cortes histológicos disponíveis na época, 

MATTHEY (1949) publicou a primeira revisão dos dados citogenéticos de répteis. 

GORMAN (1973) relata que a técnica de preparação citológica desenvolvida por 

Ford e Hamerton em 1956 proporcionou um grande impulso nos estudos 

citogenéticos. Essa técnica contribuiu para uma melhor resolução dos 

cromossomos, o que facilitou aos pesquisadores compararem seus resultados. 

 

 Desde a publicação pioneira de MATTHEY (1949), nove revisões sobre 

citogenética de répteis foram publicadas: MAKINO (1951), VAN BRINK (1959), 

SOKOLOVSKY (1972), GORMAN (1973), GILBOA (1974), PECCININI-SEALE 

(1981), KING (1981) BICKHAM (1984) e OLMO (1986) (PECCININI-SEALE, 1981;  

SANTOS, 2002).  

 

Na última revisão até o momento, OLMO (1986) informa que o número de 

espécies de répteis com cariótipo descrito chega a 1075 espécies, sendo 607 

espécies de lagartos. O número diplóide de cromossomos nos lagartos varia de 

2n=16, no geconídeo Gonatodes taeniae (SCHMID et al., 1994) a 2n=64 (+1, 2 B) no 

gimnoftalmídeo Nothobachia ablephara (PELLEGRINO et al., 1999b), que possui 

sistema de cromossomos supernumerários. 

 

No Brasil, os estudos citogenéticos com lagartos começaram na década de 

60, com a descrição dos cariótipos em coloração convencional (BEÇAK et al., 1964; 

PECCININI, 1969). Na década seguinte há um aumento na produção de trabalhos 

em várias famílias de lagartos brasileiros, com ênfase nas famílias Teiidae e 

Iguanidae (sensu BOULENGER, 1884) (PECCININI, 1970; PECCININI et al., 1971; 

BEÇAK et al., 1972; PECCININI-SEALE, 1972a; PECCININI-SEALE, 1972b; 

PECCININI-SEALE, 1973; PECCININI-SEALE & FROTA-PESSOA, 1974; 

PECCININI-SEALE et al., 1976). 

 

DE SMET (1981a, 1981b) através de coloração convencional descreveu o 

cariótipo de espécies de lagartos; algumas delas, espécies brasileiras. CÓLLUS 

(1984) estudou citogeneticamente duas espécies da família Scincidae, Mabuya 
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macrorhyncha e M. caissara. CÓLLUS & FERRARI (1988) publicaram os cariótipos 

dessas espécies em coloração convencional. 

 

No final da década de 70 aparecem os primeiros trabalhos empregando 

técnicas de bandeamento (PECCININI-SEALE et al., 1977a; PECCININI-SEALE et 

al., 1977b). Na década de 80, observa-se um grande desenvolvimento nas técnicas 

de marcação diferencial em lagartos. KASAHARA et al. (1983), KASAHARA et al. 

(1987a,1987b), YONENAGA-YASSUDA et al. (1988), RODRIGUES et al. (1988) e 

RODRIGUES et al. (1989) publicam uma série de trabalhos com aplicação de 

marcação diferencial e estabelecimento do padrão de bandas CBG e RBG no 

gênero Tropidurus. PECCININI-SEALE & ALMEIDA (1986) apresentam dados de 

marcação RON coloração diferencial para a espécie Ameiva ameiva e algumas 

espécies de lagartos do gênero Cnemidophorus, o grupo de espécies lemniscatus.  

 

A partir dos anos 90, intensificaram-se trabalhos com técnicas de marcação 

diferencial em cromossomos, entre elas hibriidação in situ. As famílias mais 

intensamente estudadas foram: 

1) Gekkonidae: (PELLEGRINO, 1993; PELLEGRINO et al., 1995; 

PELLEGRINO et al.; 1997; SANTOS, 2002; SANTOS et al., 2003; 

PELLEGRINO et al., 2005); 

2)  Gymnophthalmidae: (YONENAGA-YASSUDA et al., 1995;  YONENAGA-

YASSUDA et al., 1996; PELLEGRINO et al., 1999a; PELLEGRINO et al., 

1999b; YONENAGA-YASSUDA & RODRIGUES, 1999; PELLEGRINO et al., 

2003; YONENAGA-YASSUDA et al., 2005); 

3) Leiosauridae: (PELLEGRINO, 1993; PELLEGRINO et al., 1999c; 

BERTOLOTTO, 1999; BERTOLOTTO et al., 2002; BERTOLOTTO, 2006); 

4) Liolaemidae: (BERTOLOTTO et al., 1996; BERTOLOTTO, 1999); 

5) Polychrotidae: (BERTOLOTTO, 1999; BERTOLOTTO et al., 2001); 

6) Teiidae: (SITES et al., 1990; VYAS et al., 1990; ROCHA et al., 1997; 

SANTOS, 2002; VERONESE et al., 2003; PECCININI-SEALE et al., 2004; 

SANTOS et al.; 2007);  

7)  Tropiduridae: (PELLEGRINO et al., 1994; KASAHARA et al., 1996).  

 

O primeiro estudo brasileiro que trabalhou diferentes parâmetros genéticos, 

combinando dados de citogenética com outros valores genéticos, foi publicado por 

PECCININI-SEALE (1989). Nesse trabalho, populações partenogenéticas e 

bissexuadas do lagarto teiídeo, Cnemidophorus lemniscatus, do vale do rio 

Amazonas foram estudadas citogeneticamente e com análise eletroforética de 

enzimas. SITES et al. (1990) estudaram cromossomos e alozimas dessas 
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populações e VYAS et al. (1990) trabalhando com DNA mitocondrial indicaram a 

origem híbrida das populações partenogenéticas. 

 

Mais recentemente, PELLEGRINO et al. (2005) utilizando dados 

cromossômicos e moleculares puderam estabelecer que o geconídeo 

Gymnodactylus darwinii está geneticamente estruturado em duas espécies distintas. 

BERTOLLOTO (2006) estudando parâmetros cromossômicos e moleculares do 

gênero Enyalius pôde esclarecer melhor a história evolutiva do grupo, revelando 

espécies ainda não descritas. Como DOBIGNY et al. (2004) argumentam, apesar de 

ainda pouco usados em análises filogenéticas, os cromossomos são caracteres 

poderosos para inferir relações filogenéticas. 

 

BEÇAK et al. (1972) estudaram, entre outros, cariótipos de duas espécies de 

anfisbenas, Amphisbaena alba e Leposternon microcephalum. O grupo das 

anfisbenas sempre foi citogeneticamente pouco estudado (OLMO, 1986); apenas 

19% das anfisbenas têm seus cariótipos descritos, a maioria incluindo apenas 

coloração convencional (ALEJANDRA, 2005). Recentemente foi publicado trabalho 

com quatro espécies de anfisbena, incluindo Leposternon microcephalum, com 

aplicação de marcação de regiões organizadoras de nucléolo (RONs)  

(ALEJANDRA, 2005). 

 

 

 
1.3.2. Aspectos da Citogenética de Lagartos 
 

 Segundo OLMO (1986), o estudo citogenético de répteis é importante por 

quatro razões principais: 

1) Os répteis foram os primeiros vertebrados a se libertar do meio aquático, eles são 

descendentes diretos do tronco do qual todos os amniotas vivos derivam; 

2) Sua história evolutiva é a mais bem conhecida que a da maioria dos outros 

grupos animais pela riqueza de formas fósseis; 

3) Exibem uma grande diversidade morfológica e ecológica; 

4) Há uma grande quantidade de dados biogeográficos, ecológicos, de biologia 

reprodutiva e de variabilidade citológica tanto em nível inter quanto intra-específico. 

 

 Esses quatro fatores tornam esse grupo um bom modelo para estudos das 

variações genéticas, nos níveis moleculares, gênicos e cromossômicos, nos 

processos macro e micro-evolutivos (OLMO, 1986).  
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 Conforme observa BERTOLOTTO (2006), longe de serem meramente 

descritivos, os estudos cromossômicos permitem detectar polimorfismos e 

heteromorfismos de autossomos e cromossomos sexuais, mecanismos 

cromossômicos de determinação do sexo, ocorrência de poliploidia e cromossomos 

supernumerários e em casos específicos, identificar espécies. Detectar essas 

variações permite fazer comparações entre espécies, identificando homeologias e 

possibilita  compreender os mecanismos cromossômicos responsáveis pela variação 

cariotípica existente.  

 

 A maneira como os mecanismos cromossômicos atuam na evolução 

cariotípica são compreendidos. A polêmica é qual o papel dessas alterações 

cariotípicas no processo de especiação. Segundo SITES & MORITZ (1987) em um 

artigo revisando o tema, há vários modelos de evolução cromossômica. Autores 

como WHITE (1978) e KING (1985) enfatizam o papel dos rearranjos 

cromossômicos como agentes de isolamento reprodutivo, desempenhando uma 

função direta na especiação de vários grupos animais.  

 

BICKHAM & BAKER (1979) propuseram um modelo de evolução 

cromossômica denominado canalização (“the canalization model of chromosomal 

evolution”), no qual enfatizam o papel adaptativo dos rearranjos cromossômicos ao 

meio ambiente do organismo. SUMNER (2003) comenta que mesmo se mudanças 

cromossômicas forem necessárias para a especiação em alguns casos, deve haver 

outras situações em que elas não o são, uma vez que especiação pode ocorrer sem 

qualquer mudança cromossômica significativa. Para esse autor, é claro que em 

muitos casos a diferenciação cromossômica que ocorre entre espécies pode dar 

origem a barreiras reprodutivas, mas isso vai depender em primeiro lugar da 

natureza da mudança cromossômica. 

 

 Ainda sobre mudanças cromossômicas e evolução, outro ponto muito 

discutido na literatura é a respeito da existência de tendências na evolução 

cariotípica. Há duas formas cariotípicas mais comuns nos lagartos: 

1) Uma com cariótipos com clara distinção entre macrocromossomos (M) e 

microcromossomos (m), com número diplóide de 36 cromossomos. Comum, 

mas não exclusiva, nas infra-ordens Iguania, Scincomorpha e Anguimorpha 

(Figura 3); 

2) Outra, com cariótipos com uma diminuição discreta e progressiva do 

tamanho, sem distinção clara entre macrocromossomos e 

microcromossomos. Comum, mas não exclusiva, na infra-ordem Gekkota 

(Figura 3). 
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O cariótipo 2n=36 cromossomos, 12 macrocromossomos e 24 

microcromossomos é muito conservado em várias famílias de lagartos, em especial 

os Iguania. Por esse motivo, vários autores (GORMAN et al., 1967; PAULL et al., 

1976; BICKHAM, 1984) o consideraram o cariótipo ancestral. Outros autores, como 

KING (1981), sugerem que essa fórmula cariotípica seria mais estável e portanto o 

seu aparecimento em diferentes linhagens seria uma convergência evolutiva. 

 

O problema, segundo outros autores (OLMO, 1986; SITES & MORITZ, 1987), 

é que para poder estabelecer inferências filogenéticas seria necessário descobrir a 

homologia dos cromossomos. Empregando coloração convencional, como boa parte 

dos trabalhos faz, é impossível determinar homologias entre cromossomos. A 

solução para o impasse seria o emprego de técnicas de coloração diferencial, que 

permitem uma análise mais detalhada e possibilita a estabelecimento de homologias 

ou diferenças entre os cariótipos. 

 

Com o aperfeiçoamento das preparações cromossômicas e de técnicas de 

coloração diferencial, além do desenvolvimento de novas técnicas, tornaram-se 

possíveis estudos mais completos sobre a evolução cromossômica. A partir dos 

anos 70 apareceram trabalhos com descrição de técnicas de coloração por 

marcação diferencial dos cromossomos, entre elas: bandeamento G, que utiliza 

tripsina (SEABRIGHT, 1971); bandeamento C, que utiliza hidróxido de bário 

(SUMNER, 1972); bandeamento Q, que utiliza o fluorocromo quinacrina mostarda 

(ZECH, 1973) e marcação das regiões organizadoras de nucléolo, que utiliza nitrato 

de prata (HOWELL & BLACK, 1980). Mais recentemente surgiram outras técnicas de 

coloração diferencial, como as bandas de replicação R segundo coloração FPG 

(DUTRILLAUX & COUTURIER, 1981). Outras técnicas empregadas utilizam sondas 

específicas para fazer hibridação in situ fluorescente (FISH); essas sondas podem 

ser ribossomais (PORTER et al., 1991) ou teloméricas, segundo utilizado por 

PELLEGRINO et al. (1999a). 

 

No caso de lagartos, devido à estrutura dos seus cromossomos, a utilização 

pelos pesquisadores dessas técnicas no geral não possibilita bons resultados 

(PECCININI-SEALE, 1981; SANTOS, 2002). No entanto, há alguns exemplos na 

literatura de trabalhos que com bons resultados nos padrões de bandeamento.  

 

 As regiões organizadoras de nucléolo são seqüências de DNA dispostas em 

tandem que transportam genes ribossomais. Essas seqüências, altamente 

repetitivas, possuem proteínas não histônicas, como a C23, que têm alta afinidade 
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pelo nitrato de prata, possibilitando sua marcação. Como essas proteínas estão 

relacionadas à síntese de RNA ribossômico, elas evidenciam as regiões onde o DNA 

ribossômico esteve ativo na intérfase anterior (PORTER et al., 1991). Outra técnica 

que identifica de maneira mais precisa essas regiões é através de hibridação in situ 

fluorescente com sondas ribossomais (PORTER et al., 1991). 

 

O padrão de bandeamento que evidencia regiões de heterocromatina 

constitutiva é empregado com bastante sucesso em lagartos. A natureza da 

heterocromatina, por sua vez, permanece mal compreendida. SUMNER (2003, p. 

84) considera que heterocromatina talvez seja a palavra mais mal empregada e o 

conceito menos compreendido em todo estudo de cromossomos. Segundo ele, além 

da propriedade de manter-se condensada e pela inatividade genética, a 

heterocromatina tem outras propriedades como reação à determinados tipos de 

coloração e tipo de DNA e proteínas que a constituem. 

 

Nos lagartos existe uma grande variedade de mecanismos de determinação 

do sexo (Figura 8). Há duas formas básicas de mecanismos de determinação do 

sexo: ambiental ou genotípica.  A determinação ambiental foi descrita para poucas 

espécies das famílias Agamidae, Anguidae, Eublepharidae, Gekkonidae, Iguanidae, 

Lacertidae e Varanidae. 

 

Nas várias espécies que possuem determinação genotípica, há 

cromossomos sexuais morfologicamente diferenciados. Teoricamente, segundo 

BULL (1980), as espécies com mecanismos de determinação sexual ambiental não 

possuem cromossomos sexuais diferenciados e espécies com cromossomos 

sexuais não apresentam mecanismo de determinação sexual ambiental. 

 

 SHINE et al. (2002) descreveram um caso na espécie Bassiana duperreyi 

que apresenta um nítido par de cromossomos sexuais no par sete, mas dependendo 

da temperatura de incubação há um desvio na proporção de sexos. 
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Figura 8: Filogenia dos vertebrados mostrando os modos de determinação do sexo 

em diferentes taxa. “Female” representa heterogametia feminina; “male” representa 

heterogametia masculina. TSD representa determinação do sexo ambiental; Mya = 

milhões de anos (modificado de MODI & CREWS, 2005) 

 

Nas espécies onde a presença de cromossomos sexuais pode ser 

comprovada, há dois tipos de mecanismos cromossômicos de determinação do 

sexo.  Há mecanismos simples e mecanismos cromossômicos múltiplos de 

determinação do sexo devido a mutações estruturais, por exemplo, translocações. 

Há casos de heterogametia nos machos, do tipo XX:XY e heterogametia nas 

fêmeas, tipo ZZ:ZW. Revisões da literatura sugerem que os cromossomos sexuais 

nos répteis têm uma origem recente e evoluíram independentemente em diferentes 

ordens e subordens da classe (PECCININI-SEALE, 1981; OLMO, 1986; MODI & 

CREWS, 2005; EZAZ et al., 2006). 

 

Devido às translocações entre cromossomos sexuais e autossomos, mais 

recentemente sistemas múltiplos de determinação do sexo foram descritos, como o 

sistema X1X1X2X2: X1X2Y, na espécie Tropidurus itambere (KASAHARA et al., 1996) 

e o sistema Z1Z1Z2Z2:Z1Z2W em Lacerta vivípara (ODIERNA et al., 2001). 

 

Algumas espécies de lagartos possuem uma característica incomum, a 

ocorrência de populações partenogenéticas. A partenogênese foi descrita pela 

primeira vez por DAREVSKY (1958) em populações simpátricas bissexuadas e 
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partenogenéticas de Lacerta saxicola no Cáucaso. LOWE & WRIGHT (1966) 

descreveram partenogênese natural em várias espécies do gênero Cnemidophorus 

(atualmente Aspidocelis; ver REEDER et al., 2002) na América do Norte. 

 

VANZOLINI (1970) registrou o primeiro caso na Amazônia brasileira de 

populações partenogenéticas e bissexuadas não simpátricas de Cnemidophorus 

lemniscatus. Essas populações apresentam semelhança morfológica, mas grande 

variabilidade cariotípica. Uma extensa série de estudos começou descrevendo a 

variabilidade cromossômica dessas populações, nas quais foram descritas cinco 

raças cromossômicas (PECCININI, 1969; PECCININI, 1970; PECCININI, 1971; 

PECCININI-SEALE, 1972a; PECCININI-SEALE, 1972b; PECCININI-SEALE, 1973; 

PECCININI-SEALE & FROTA-PESSOA, 1974).   

 

Essas raças cromossômicas foram denominadas citótipos A, B, C, D e E. 

Todas populações bissexuadas possuem citótipos D e E; as partenogenéticas, 

citótipos A, B e C. As populações bissexuadas e partenogenéticas de 

Cnemidophorus lemniscatus não são simpátricas. 

 

A descrição da variabilidade cromossômica associada a estudos bioquímicos 

e moleculares posteriores indicaram a origem híbrida dos heterozigotos estruturais 

descritos para as populações partenogenéticas (PECCININI-SEALE, 1989; SITES et 

al., 1990; VYAS et al., 1990). A partir desses resultados foi estabelecido que sob o 

nome Cnemidophorus lemniscatus havia um complexo de espécies. O conjunto de 

evidências genéticas permitiu o reconhecimento de duas espécies novas: uma 

bissexuada, citótipo E, C. gramivagus, e outra partenogenética, de citótipos A-C, C. 

cryptus. (SITES et al., 1990; VYAS et al., 1990; COLE & DESSAUER, 1993). As 

populações bissexuadas com citótipo D permaneceram com nome da espécie 

Cnemidophorus lemniscatus. 

 

COLE & DESSAUER (1993) descreveram uma quarta espécie do complexo 

Cnemidophorus lemniscatus; essa espécie, partenogenética e triplóide, recebeu o 

nome de Cnemidophorus pseudolemniscatus. Em todas as espécies 

partenogenéticas desse complexo, a origem híbrida foi admitida como sendo a mais 

provável. ROCHA et al. (1997) descreveram no Estado do Espírito Santo uma 

espécie nova do gênero Cnemidophorus, Cnemidophorus nativo. Trata-se da 

primeira descrição de espécie partenogenética não amazônica e não coexistente 

com populações do grupo ocellifer.  
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Para a grande maioria dos casos de partenogênese admite-se que a origem 

mais provável é a hibridação interespecífica. Há poucos casos em que há evidência 

de origem espontânea: Cnemidophorus uniparens (CUELLAR, 1971) o primeiro caso 

admitido; Lepidophyma flavimaculatum (BEZY & SITES, 1987); Gymnophthalmus 

underwoodi (YONENAGA-YASSUDA et al., 1995; BENOZZATI & RODRIGUES, 

2003) e Leposoma percarinatum, espécie triplóide (PELLEGRINO et al., 2003). 

 

Os cariótipos de lagartos também podem apresentar cromossomos 

supernumerários ou cromossomos B. Sua composição, origem, estrutura e evolução 

são pouco conhecidas (BERTOLOTTO et al., 2004). Esses cromossomos existem 

em adição ao complemento cromossômico normal e possuem várias características 

particulares. Algumas dessas características, segundo BERTOLOTTO (2006) são: 

1) herança não-mendeliana, o que favorece a variabilidade numérica inter e 

intra-individual; 

2) de modo geral há perda da atividade gênica; 

3) formam univalentes, bivalentes e multivalentes em meiose, raramente 

emparelhando com cromossomos do complemento normal; 

4) geralmente são heterocromáticos e de replicação tardia após 

bandeamento CBG e RBG, respectivamente. 

 

 BERTOLOTTO et al. (2004) na sua revisão sobre cromossomos 

supernumerários em lagartos relaciona 15 espécies de diferentes famílias com essa 

característica. No Brasil foram descritos recentemente cromossomos 

supernumerários nos gêneros Nothobachia (PELLEGRINO et al.; 1999b), 

Micrablepharus (YONENAGA-YASSUDA & RODRIGUES, 1999) e Enyalius 

(BERTOLOTTO et al.; 2002).  

 

1. 4. Objetivos 
 

 Este trabalho é uma contribuição para ampliar o conhecimento da ocorrência 

da fauna de répteis Squamata e descrição cromossômica de algumas espécies de 

lagartos da região sudeste da Floresta Atlântica. Esse trabalho pretende: 

1) Realizar um inventário da fauna de serpentes, lagartos e anfisbenas do 

Município de Cananéia; 

2) Elaborar listas de espécies locais para cada uma das Ilhas trabalhadas. 

3) Caracterizar os cariótipos das diferentes espécies encontradas quanto ao 

número e morfologia dos cromossomos; 

4) Determinar mecanismos cromossômicos de determinação do sexo a partir de 

análises meióticas e mitóticas. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS 
 
1.1. Área de Estudo: Cananéia continente e ilhas 

 

A maior área com vegetação natural remanescente da Floresta Atlântica no 

Estado de São Paulo concentra-se na Bacia Hidrográfica do Rio Ribeira de Iguape, 

com 1.163.515 ha e representa 33,7% do total das áreas remanescentes no Estado 

(SÃO PAULO, SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, 2005, p. 74). Destaca-se entre 

os municípios que integram a Bacia Hidrográfica do Rio Ribeira o Município de 

Cananéia. O Município de Cananéia possui a terceira maior área de vegetação 

remanescente entre os municípios da região, com 102.107 ha. Esta área representa 

mais que 80% da sua área total (Tabela 3). 

 

O Município de Cananéia possui além de uma porção continental 19 Ilhas e 

uma ilhota, sendo as principais a Ilha do Cardoso (25o05’S; 47o59’W), a Ilha de 

Cananéia (25o01’S; 47o56’W) e a Ilha do Bom Abrigo (25o07’S; 47o51’W) (SÃO 

PAULO (ESTADO), SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, 1989; Figura 9). Além 

disso, abriga duas importantes Unidades de Conservação: o Parque Estadual da Ilha 

do Cardoso e parte do Parque Estadual de Jacupiranga. O município está inserido 

no Complexo Estuarino-Lagunar Iguape-Cananéia-Paranaguá, também conhecido 

como Lagamar. Essa área agrega muitas e importantes características paisagísticas, 

geográficas e ecológicas, além de ter uma grande importância econômica e histórica 

(RODRIGUES, 1998; MENDONÇA, 2000; MAGALHÃES, 2003). 

 

Esta região representa um dos últimos refúgios representativos do Bioma 

Floresta Atlântica do País e está entre os poucos complexos estuarinos em bom 

estado de conservação (RODRIGUES, 1998). Dada a importância do Complexo 

Estuarino-Lagunar de Iguape-Cananéia-Paranaguá foi criada, pelos Decretos 

Federais no. 90.347, de 23 de outubro de 1984 e no. 91.892, de 6 de novembro de 

1985 a Área de Proteção Ambiental Federal de Cananéia-Iguape-Peruíbe (APA 

CIP).  
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Tabela 3: Relação de Municípios da Unidade de Gerenciamento de Recursos 

Hídricos da Bacia Hidrográfica do Ribeira de Iguape e Litoral Sul. Na tabela estão 

indicadas em ordem decrescente a porcentagem de áreas de vegetação 

remanescente por município e as áreas abrangidas por Unidades de Conservação 

(SÃO PAULO, SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, 2005). 

 
Município Área (ha) Vegetação Natural (ha) % U.C. (ha) % 
Tapiraí 72.000 66.596 92,5 1.142 4 1,6 

Pedro de Toledo 63.100 57.477 91,1 41.606 9 65,9 

Cananéia 127.200 102.107 80,3 45.533 5/7 35,8 
Iguape 196.400 155.101 79,0 66.456 1/2 33,8 

Miracatu 98.000 76.941 78,5 4.884 2 5,0 

Iporanga 127.700 97.856 76,6 53.092 6/7/10 41,6 

Eldorado 171.200 124.515 72,7 34.963 6/7 20,4 

Juquitiba 55.000 39.939 72,6 2.941 8 5,3 

Sete Barras 106.200 75.668 71,3 23.943 4/6 22,5 

Juquiá 86.500 58.385 67,5 - - 

São Lourenço da Serra 19.200 12.739 66,3 - - 

Ilha Comprida 18.200 11.548 63,5 - - 

Jacupiranga 64.000 40.292 63,0 7.611 7 11,9 

Barra do Turvo 101.300 63.085 62,3 79.140 7 78,1 

Itariri 29.500 16.903 57,3 2.563 2 8,7 

Pariquera-Açú 37.000 19.774 53,4 2.360 3 6,4 

Apiaí 98.200 48.022 48,9 10.048 10 10,2 

Registro 68.800 31.501 45,8 - - 

Cajati 45.500 19.049 41,9 15.139 7 33,3 

Itaóca 19.200 5.410 28,2 - - 

Barra do Chapéu 40.400 8.677 21,5 - - 

Ribeira 35.600 5.866 16,5 - - 

Itapirapuã Paulista 46.200 5.773 12,5 - - 

TOTAL 1.726.400 1.143.226 66,22 391.419 18,50 
1- E. E. Chauás 5. P. E. Ilha do Cardoso 8- P. E. S. M.- Núcleo Curucutu 

2 – E. E. Juréia-Itatins 6 – P. E. Intervales 9- P. E. S. M.- Núcleo Pedro de Toledo 

3 – P. E. Campina do Encantado 7 – P. E. Jacupiranga 10 – P. E. Turístico do Alto Ribeira 

4 - P. E. Carlos Botelho   
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Figura 9: Imagem de satélite da região do Município de Cananéia. Escala em 

milhas; 1 milha = 1,6 km. Fonte: GoogleEarth. 

 
As Áreas de Proteção Ambiental são consideradas como Unidades de Uso 

Sustentável e o decreto de sua criação definiu, no seu interior Zonas de Vida 

Silvestre (ZVS) que requerem critérios mais rígidos de proteção. Entre outras, essas 

ZVS abrangem as ilhas do Bom Abrigo e Ilhote, Ilha do Castilho, Ilha da Figueira, 

Ilha do Cambriú e ilhas da Queimada Grande e Queimada Pequena (SÃO PAULO, 

SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, 2000).  

 

A Ilha do Bom Abrigo possui uma área de 154 ha e fica distante de 3,55 km 

da costa. A Ilha abriga um farol da Marinha e abriga pescadores que ali moram 

permanentemente. Uma boa parte da Ilha encontra-se bastante degradada, com 

grandes áreas que constituem campo de samambaias e campos graminosos (SÃO 

PAULO (ESTADO), SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, 1989), além de áreas com 

profundas erosões (obs. pess.). 

 

Foram amostradas as Ilhas do Bom Abrigo, de Cananéia e Cardoso e áreas 

do continente no Município de Cananéia. Os animais coletados no município foram 

listados separadamente para cada ilha ou localidade e a menos que haja referência 

explícita, todas as referências ao número de animais coletados ou registrados para o 

Município de Cananéia incluem essas ilhas e as áreas continentais. 

 

 



 30



 31

 

1.1.1. Parque Estadual da Ilha do Cardoso 
 

A Ilha do Cardoso foi declarada Parque Estadual Ilha do Cardoso (PEIC) pelo 

Decreto 40.319, de 3 de julho de 1962 pelo então Governador Carlos Alberto de 

Carvalho Pinto. O parque foi reconhecido pela UNESCO em 1982 como zona núcleo 

da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica em reconhecimento à sua importância 

(SÃO PAULO (ESTADO), SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, 1998).  

 

A consulta bibliográfica constatou um aspecto bastante intrigante em relação 

à área do PEIC; alguns autores apresentam um valor de 22.500 ha (SÃO PAULO 

(ESTADO), SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, 1989; SÃO PAULO (ESTADO), 

SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, 1998), outras apresentam um valor 

consideravelmente menor, 13.600-13.700 ha (SÃO PAULO, SECRETARIA DO 

MEIO AMBIENTE, 2000; RODRIGUES, 1998) ou ainda 15.100 ha (BERNARDO, 

2004; COELHO, 2005).  

 

RODRIGUES (1998, p. 140) ao discutir essa discrepância, comenta: “O 

decreto de criação dessa Unidade de Conservação menciona claramente a 

totalidade da área da ilha representando 22.500 ha; entretanto a área calculada pelo 

SIG [Sistema de Informação Geográfica] a partir da base cartográfica foi de 13.700 

ha. Verifica-se então que há uma diferença real de pelo menos 8.800 ha (39%) entre 

a superfície real e a ‘área política’”. Segundo RODRIGUES (1998) uma variação de 

até 15% nas medições é aceitável; a própria dinâmica das marés acaba removendo 

e acrescentando material das praias e isso explicaria variações de medida dessa 

magnitude. Dessa forma, os valores 13.600 até 15.100 ha parecem mais coerentes 

que os 22.500 ha. 

 

No PEIC estão representados todos os tipos de vegetação da Floresta 

Atlântica costeira (SÃO PAULO (ESTADO), SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, 

1998). Segundo a classificação de Noffs & Batista-Noffs (1982) citado por 

BERNARDO (2004) há cinco principais formações vegetais: dunas, restinga, 

mangue, floresta pluvial tropical de planície litorânea e floresta pluvial tropical de 

encosta. As restingas cobrem a maior parte da planície arenosa da ilha, 

especialmente na porção nordeste e na estreita faixa de cordões arenosos de 18 km 

na parte sul do PEIC. Os manguezais formam-se no Canal de Ararapira e na baia de 

Trapandé e a parte montanhosa é coberta pela floresta pluvial tropical de encosta 

(SÃO PAULO (ESTADO), SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, 1998). 
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A topografia é predominantemente montanhosa na sua porção central, com 

altitudes atingindo até 814 metros (SÃO PAULO (ESTADO), SECRETARIA DO 

MEIO AMBIENTE, 1998; BERNARDO, 2004). A forma da Ilha é irregular, mais larga 

na parte norte alongando-se em direção sul e sudoeste com uma estreita faixa de 

cordões arenosos. 

 

A ilha apresenta clima megatérmico superúmido, com índices pluviométricos 

anuais superiores a 3000 mm (SÃO PAULO (ESTADO), SECRETARIA DO MEIO 

AMBIENTE, 2000; BERNARDO, 2004), como conseqüência não há déficit de água 

no inverno e há grande excesso no verão. 

 

1.1.2. Vegetação da Região 
 

A paisagem é dominada pelas escarpas da Serra do Mar e a área é 

caracterizada pela Mata Atlântica de encosta e a planície costeira. Na planície 

costeira observa-se também a transição entre a mata de encosta e a restinga. A 

amostragem dos animais foi realizada a partir do nível do mar até uma altitude de 

aproximadamente 300 m. Foram englobadas as seguintes categorias de vegetação: 

restinga, mata de várzea, vegetação de transição Floresta Ombrófila Densa de 

Terras Baixas-restinga, Floresta Ombrófia Densa de Terras Baixas e Floresta 

Ombrófila Densa Sub-montana (Figura 10). 

 

A vegetação que ocupa a costa oceânica e recebe influência direta ou 

indireta do mar juntamente com as formações que ocorrem nas planícies costeiras é 

designada na maioria dos textos como vegetação de restinga (RODRIGUES, 1998). 

 

Conforme observa RODRIGUES (1998) a denominação restingas têm uma 

grande amplitude de significados: geológico, geológico-geomorfológico e 

fitofisionômico. No sentido geológico, originalmente referia-se à barra ou barreira de 

natureza arenosa especialmente quando essas feições fecham lagunas costeiras, 

mas essa palavra tem sido usada indiscriminadamente referindo-se a todos os tipos 

de depósitos arenosos litorâneos (SUGUIO & TESSLER, 1984). 

 

No sentido geológico-geomorfológico o termo restinga refere-se aos 

depósitos costeiros de origem marinha, que segundo essa concepção, incorporam 

as feições do tipo cordões litorâneos, praias barreiras, barras, esporões e tômbolos 

(SUGUIO & TESSLER, 1984). Segundo SUGUIO & TESSLER (1984), embora o 

termo restinga, com seus múltiplos e às vezes inapropriados sentidos esteja 



 33

consolidado, seria mais apropriada a substituição do termo “planícies de restingas” 

por “planícies de cordões litorâneos”. 

 

 

 

 
Figura 10: Cobertura vegetal no Município de Cananéia. Fonte: CRIA: Centro de 

Referência em Informação Ambiental.( http://sinbiota.cria.org.br/atlas/ ) 
Legenda: 

 Floresta Ombrófila Densa Montana  Floresta Arbórea/Arbustiva-herbácea sobre Sedimentos 

Marinhos Recentes (Restingas) 

 Floresta Ombrófila Densa Submontana  Mangue 

 Floresta Ombrófila Densa das Terras Baixas  Área Urbana 

 Floresta Arbórea/Arbustiva-herbácea em Região de 

Várzea 

 Mar territorial (370km) 

 

 

 Com o sentido fitofisionômico também há uma grande variação no significado 

em que o termo é empregado, sendo no geral aplicado aos ecossistemas adjacentes 

ao oceano, encontrados em planícies arenosas (RODRIGUES, 1998). RODRIGUES 

(1998) observa que na literatura alguns autores consideram que à exceção do 

manguezal, os ecossistemas terrestres que aparecem nas planícies sedimentares 

costeiras são englobados pelo termo “vegetação de restinga”. 

 

 A mata de várzea engloba comunidades vegetais das planícies aluviais 

localizadas nas depressões alagáveis pelas cheias dos rios, nas planícies 

quaternárias e sem interferência direta do mar (RODRIGUES, 1998). Essas  
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formações podem ser chamadas também de formações pioneiras com influência 

pluvial (RODRIGUES, 1998), sendo distintas das Florestas Ombrófilas Densas 

Aluviais. 

 

 As Florestas Ombrófilas Densas apresentam como característica ecológica 

principal a sua estrutura fitofisionômica condicionada pelas variantes climáticas e de 

alta pluviosidade sem períodos de estiagem prolongada (RODRIGUES, 1998). Esse 

tipo vegetacional pode ser dividido em cinco formações, de acordo com as variações 

topográficas e altimétricas que lhe imprimem fisionomias distintas em estrutura e 

composição florística (RODRIGUES, 1998). Tais divisões não obedecem a critérios 

fixos, apenas refletindo as variações ecotípicas, havendo interpenetrações e 

variações quanto a seus limites, em função de variações geomorfológicas e edáficas 

locais. Assim, na região têm-se as seguintes formações: terras baixas, aluvial, sub-

montana, montana e alto-montana (RODRIGUES, 1998).  

 

1.1.3. Geomorfologia e Geologia 

 

 A classificação mais abrangente para o litoral brasileiro envolve elementos 

oceanográficos, climáticos e continentais e distingue cinco unidades na costa 

(RODRIGUES, 1998). Nessa classificação, as regiões Sudeste e Sul apresentam-se 

como uma unidade diferenciada na costa brasileira, denominada de Litoral do 

Sudeste ou Litoral das Escarpas Cristalinas e vai do sul do Espírito Santo até a 

região de Laguna, Santa Catarina. 

 

 Para o litoral paulista, inserido no Litoral do Sudeste, são reconhecidas 

quatro unidades morfológicas (SÃO PAULO (ESTADO), SECRETARIA DO MEIO 

AMBIENTE, 1989); no sentido norte-sul seriam: 

Unidade I. – de Ubatuba à Ilha de São Sebastião; 

Unidade II. – da Ilha de São Sebastião a Bertioga; 

Unidade III. – de Santos a Itanhaém; 

Unidade IV. – de Iguape a Cananéia. 

 
 Ao longo do litoral da Unidade IV, surgem planícies muito amplas de 

deposição marinha e houve preenchimento das antigas baías durante os períodos 

em que o mar esteve mais alto do que o atual (SÃO PAULO (ESTADO), 

SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, 1989). As diversas Ilhas que compõem essa 

unidade possuem origens e formações diferentes, embora a maioria seja 

predominantemente sedimentar (RODRIGUES, 1998; SÃO PAULO (ESTADO), 

SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, 1989). 
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 A Ilha de Cananéia se interpõe entre o continente e a Ilha Comprida, cercada 

respectivamente pelos mares de Cubatão e Cananéia, que são resultado da 

bifurcação do Mar Pequeno (RODRIGUES, 1998). Ela possui 7.800 ha de planícies 

quaternárias, excetuando-se o Morro São João, que é composto por rocha intrusiva 

alcalina, e uma pequena porção na ponta da estrada da Aroeira, formada por rochas 

cristalinas do Pré-Cambriano (RODRIGUES, 1998). 

 

 A baía de Trapandé faz a conexão entre a Ilha de Cananéia, a Ilha do 

Cardoso e o continente. A Ilha do Cardoso é predominantemente composta por 

rochas pré-cambrianas, existindo poucas porções de sedimentos quartenários 

localizados nas bordas da Ilha, além de um braço arenoso que termina na barra de 

Ararapira (RODRIGUES, 1998). 

 

 A Ilha do Bom Abrigo é uma Ilha costeira, com apenas duas pequenas praias 

arenosas e todo restante constituído por um costão quase contínuo e 

escarpado(RODRIGUES, 1998). 

 

 A faixa do relevo submarino com profundidades inferiores a 200m, conhecida 

por plataforma continental, na região varia de 150 a 210m de largura, com 

profundidade e declividade suaves (1m/km) até o limite com o talude (RODRIGUES, 

1998). Estudos de perfis batimétricos na região evidenciaram a presença de quatro 

níveis topográficos: a 20-25 m; 32-45m; 50-60m e 70m, relacionados às fases de 

estabilização do nível do mar durante a transgressão pós-glacial (RODRIGUES, 

1998). 

 

 A região do continente situa-se na Província Costeira, que corresponde a 

área compreendida entre o rebordo do Planalto Atlântico e o litoral, cujos rios são 

drenados diretamente para o mar; esta área inclui a Serraria Costeira, as Baixadas 

Litorâneas e a Morraria Costeira (RODRIGUES, 1998). A Serraria Costeira é 

composta de subdivisões, como a Serra do Mar, Serra de Paranapiacaba, uma 

porção da Serraria de Itatins e a Serraria do Ribeira (RODRIGUES, 1998).  

 

 Alguns platôs elevados são reconhecidos no interior da Serraria Costeira e 

constituem os planaltos interiores; na região há o planalto da Serra da Mandira, 

acima 360m e drenado pelos rios Açungui e Pindaúba Grande e cercado pelas 

serras mais altas, Mandira, Cadeado e Espia (RODRIGUES, 1998). 
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 A unidade Morraria Costeira representa os relevos que se destacam das 

planícies costeiras e das planícies aluviais, com elevações não ultrapassando 100-

120m acima do nível do mar (RODRIGUES, 1998). Apresenta-se como relevos do 

tipo colinas isoladas, morros paralelos, morros com serras restritas e morrotes em 

meia laranja e localizam-se nos baixos vales dos rios Ribeira de Iguape, Juquiá e 

Itariri (RODRIGUES, 1998).  

 

 As baixadas litorâneas são representadas por relevos de planícies aluviais e 

terraços fluviais em menor escala, cujos sedimentos foram trazidos pela rede de 

drenagem. Também compõem a paisagem planícies costeiras, terraços marinhos e 

mangues em grandes extensões (RODRIGUES, 1998). 

 

 O gradiente altitudinal a que a região está submetida tem implicações diretas 

sobre os condicionantes ambientais; segundo RODRIGUES (1998) as formas de 

relevo no Complexo Estuarino Lagunar de Iguape-Cananéia-Guaraqueçaba se 

distribuem em relação à altitude de maneira assimétrica. Assim, as planícies 

sedimentares, que ocorrem numa altitude de 0-200m representam 71% da área da 

região. As morrarias costeiras e serras isoladas, de altitude entre 200-400m 

constituem 12,6% da área. O conjunto das serrarias costeiras, na faixa de 400-800m 

de altitude, representa cerca de 13% e os planaltos e as serras divisoras das duas 

províncias, acima de 800m, totalizam cerca de 2,3% da área da região. 

 

1.1.3. Clima 
 

 De forma geral o clima da região é ameno, devido à localização subtropical e 

a ação dos sistemas atmosféricos e a acentuada amplitude topográfica, a orientação 

do relevo e a proximidade do oceano determinam a ação desses sistemas 

atmosféricos (RODRIGUES, 1998).  

 

 O clima da região pode ser definido como Subtropical úmido sem estação 

seca (TARIFA, 2004; RODRIGUES, 1998). Segundo RODRIGUES (1998), pela 

classificação de KOEPPEN esta região possui dois tipos climáticos: 

1) Tipo Cfa: Subtropical úmido mesotérmico, com verão quente, com geadas 

pouco freqüentes, precipitações regulares todos os meses, com índice 

pluviométrico anual entre 1100 e 2000 mm e sem estação seca definida. 

2) Tipo Cfb: Subtropical úmido mesotérmico com verão fresco, podendo haver 

geadas severas, precipitações regulares todos os meses, índice 

pluviométrico anual entre 1700 e 2200 mm e sem estação seca definida. 
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Segundo RODRIGUES (1998) o tipo Cfa abrange uma área cuja altitude vai de 0 

a 700 m e o Cfb a partir de 700m; um dos fenômenos que pode justificar uma divisão 

climática nesta região é a geada, que acaba impondo condições fisiográficas 

particulares.  

 

 A Figura 11 mostra um gráfico comparativo dos dados de temperatura e 

pluviosidade entre dois pontos do litoral do Estado de São Paulo: Ubatuba, ao norte, 

e Cananéia, ao sul. Verifica-se que Cananéia possui em média temperaturas 

menores e maior precipitação pluviométrica no verão que Ubatuba e invernos 

ligeiramente mais frios e secos. Outro ponto ilustrado pelo gráfico é que amplitude 

de temperaturas e precipitações é maior em Cananéia que Ubatuba. 

 

 

 
Figura 11: Médias mensais de precipitação pluviométrica e temperatura (1980-1989) 

em Ubatuba e Cananéia (extraído de MARQUES et al., 2000). RU = Precipitação 

pluviométrica em Ubatuba; TU = Temperatura média em Ubatuba. Rc = Precipitação 

pluviométrica em Cananéia; T = Temperatura média em Cananéia. 
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2. Trabalho de Campo 
 
2.1. Esforço Amostral 
 

 O trabalho de campo na área do Município de Cananéia foi realizado ao 

longo de 30 meses, de outubro de 2003 a abril de 2006. No entanto, o período de 

outubro de 2003 a março de 2004 foi destinado à coleta preliminar de dados. Nesse 

período foram efetuadas as primeiras visitas às comunidades locais e feito o 

reconhecimento da área. As amostragens regulares começaram em março de 2004 

praticamente mensais, com duração de 8 a 19 dias até fevereiro de 2005. A partir de 

fevereiro de 2005 a duração das viagens passou a ser de três a cinco dias; em abril 

de 2005 foram feitas duas viagens (Tabela 4). O número de pessoas envolvidas no 

trabalho de campo variou de uma a cinco.  As atividades desenvolvidas foram 

variadas: busca ativa diurna e noturna, incluindo a PLT; instalação das armadilhas 

de interceptação e queda; visita a comunidades e coleta em estradas; palestras em 

escolas. 

 

No total foram realizados 150 dias de trabalho no Município de Cananéia. 

Foram utilizados os seguintes métodos de amostragem: procura limitada por tempo 

(PLT), coleta em estradas (CE), doações de terceiros (DT) e armadilhas de 

interceptação e queda (AIQ). Alguns autores (MARTINS & OLIVEIRA, 1998; 

SAWAYA, 2003; BERNARDE, 2004; HARTMANN, 2005; ZANELLA & CECHIN, 

2006) consideram além destes, outro método, como encontros ocasionais, definido 

como o encontro de animais durante atividades não previstas pelos outros métodos. 

Outros autores (MARQUES, 1998; FEIO & CARAMASCHI, 2002; SANTOS et al., 

2005; DIXO & VERDADE, 2006; THOME, 2006; CICCHI, 2007), entretanto não o 

adotaram na sua metodologia de amostragem. Para esse trabalho também não foi 

adotada essa abordagem; todos os animais que não foram obtidos por doações de 

terceiros, coleta em estradas e armadilhas de interceptação e queda foram incluídos 

como resultado de busca ativa, sendo computados como procura limitada por tempo. 

 

Devido à peculiaridade desse trabalho envolver a área continental do 

Município de Cananéia e ilhas nem todos os métodos de amostragem puderam ser 

aplicados em todos os locais. A CE não foi realizada nas Ilhas do Bom Abrigo e do 

Cardoso. As AIQ só foram aplicadas na Ilha do Cardoso. As DT e a PLT, no entanto, 

foram aplicadas em todas as áreas. 
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Tabela 4: Relação das viagens de coleta para o Município de Cananéia, com os 

meses das viagens, dias de trabalho em campo e número de pessoas na equipe de 

trabalho 

 

Data viagem Duração da viagem Equipe 
outubro/2003 4 5 

dezembro/2003 4 4 

março-abril/2004 14 3 

maio/04 18 3 

junho/04 17 3 

agosto/04 14 3 

outubro/04 18 3 

novembro/04 16 3 

janeiro/05 7 1 

fevereiro/05 11 1 

abril/05 8 2 

maio/05 3 2 

junho/05 3 2 

agosto/05 2 2 

outubro/05 2 2 

novembro/05 3 2 

fevereiro/06 3 1 

abril/06 3 2 

Total 150 - 

 
  

 Cada animal coletado teve as coordenadas geográficas de seu local de 

coleta tomadas a partir de um aparelho de GPS (Global Positioning System) da 

marca Garmin Etrex. Todos os animais que foram capturados vivos foram mantidos 

vivos, transportados até o Laboratório de Citogenética de Répteis e Artrópodes do 

Departamento Genética e Biologia Evolutiva do Instituto de Biociências – USP, São 

Paulo. Todas as serpentes vivas foram encaminhadas para o Laboratório de 

Herpetologia do Instituto Butantan, identificadas e trabalhadas por técnicos. As 

serpentes receberam injeções de colchicina e depois de duas a quatro horas foram 

mortas com éter, trabalhadas citogeneticamente, fixadas em formol 10% e 

conservadas em álcool 70% (FRANCO & SALOMÃO, 2002). Todas as serpentes 

foram depositadas na Coleção Herpetológica do Instituto Butantan. Os lagartos e 

anfisbenas coletados vivos sofreram o mesmo processo (Ver Métodos Análise 
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Citogenética), mas foram trabalhados no próprio laboratório e os animais serão 

depositados na coleção do Museu de Zoologia da USP. Os animais recebidos 

mortos de doações de terceiros e encontrados mortos na coleta em estradas foram 

conservados em álcool 70% até chegarem ao laboratório, onde foram fixados em 

formol 10% e depois conservados em álcool 70%. As serpentes foram depois 

encaminhadas à coleção do Instituto Butantan e os lagartos e anfisbenas serão 

encaminhados ao Museu de Zoologia da USP. 

 
2.2. Métodos de Amostragem 
 
2.2.1. Procura Limitada por Tempo (PLT) 
 A procura visual limitada por tempo consiste no deslocamento a pé, 

lentamente, à procura de anfisbenas, lagartos e serpentes em todos os 

microambientes visualmente acessíveis através de trilhas e estradas (MARTINS & 

OLIVEIRA, 1998; FRANCO & SALOMÃO, 2002; SAWAYA, 2003; BERNARDE, 

2004; HARTMANN, 2005; ZANELLA & CECHIN, 2006; CICCHI, 2007).  As trilhas 

foram percorridas por duas pessoas simultaneamente, uma de cada lado da trilha 

procurando os animais. Os períodos de amostragem variaram de três a quatro 

horas, sendo amostrados duas vezes ao dia, na manhã e no entardecer. Na Ilha do 

Cardoso, onde estavam instaladas as AIQ, as amostragens de manhã foram feitas 

nas áreas das AIQ e dessa forma aproveitou-se o tempo para conferir as AIQ e 

efetuar a PLT.  

 

Cada animal encontrado foi capturado com a mão e no caso de serpentes 

peçonhentas, foram contidas e manipuladas com ganchos e pinções (FRANCO & 

SALOMÃO, 2002; SAWAYA, 2003). Uma vez capturados, os animais eram 

acondicionados em sacos de pano, no caso de lagartos, anfisbenas e serpentes não 

peçonhentas e acondicionados em caixas de isopor. As serpentes peçonhentas 

foram acondicionadas em caixas de madeira e bem guardadas, protegidas do sol e 

do calor (FRANCO & SALOMÃO, 2002). Na maioria dos animais as coordenadas 

geográficas do seu local de coleta foram registradas por GPS. 

 

Na coleta de dados, foram empregados 125 dias de esforço amostral em 

procura limitada por tempo para serpentes. Para lagartos e anfisbenas, como 

durante as viagens preliminares foram coletados alguns exemplares, o número de 

dias de esforço amostral foi um pouco maior, 133 dias. 
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2.2.2. Armadilhas de Interceptação e Queda (AIQ) 
 

 As armadilhas de interceptação e queda (AIQ) correspondem a recipientes 

enterrados no solo, em geral baldes plásticos, conectados por meio de lonas 

plásticas que atuam como cercas-guia (CECHIN & MARTINS, 2000; SAWAYA, 

2003; BERNARDE, 2004; HARTMANN, 2005; CICCHI, 2007). O princípio da AIQ é 

que os animais ao se depararem com a cerca vão acompanhando-a até cair em um 

dos recipientes. As armadilhas foram dispostas em forma de Y e a partir do balde 

central eram dispostas três lonas de um metro de altura e cinco metros de 

comprimento (Figura 12). 

 

Foram utilizados por ponto amostral quatro baldes de 25 litros, dispostos 

como descrito acima. As cercas-guia de lona plástica foram enterradas a dez 

centímetros de profundidade e sustentadas em posição vertical por estacas de 

madeira disposta a cada dois metros. Os baldes foram perfurados no fundo, dois a 

três milímetros de diâmetro cada furo, para evitar acúmulo de água. Cada unidade 

de quatro baldes conectados em Y por cercas-guia correspondeu a uma unidade 

amostral. Foram instaladas 15 unidades amostrais, num total de 225 m de cercas-

guias e 60 baldes. 

 

As AIQ foram dispostas na porção nordeste da Ilha do Cardoso (Figura 13). A 

distribuição foi a seguinte por fisionomia: nove Unidades Amostrais (UAs) na 

restinga; três na transição da restinga para a mata de encosta e três na mata de 

encosta. A revisão das armadilhas sempre foi feita no período da manhã, a partir das 

8:00 da manhã e era feita juntamente com a PLT. 

 

As armadilhas foram instaladas em abril/maio de 2004 e foram utilizadas de 

maio a novembro de 2004, somando 78 dias não consecutivos de amostragem, ou 

4.680 dias-balde, distribuídos em cinco períodos de 13 a 17 dias. 
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Figura 12: Esquema da estrutura das armadilhas de interceptação e queda. 

 

 
Figura 13: Imagem de satélite da região nordeste da Ilha do Cardoso mostrando a 
localização das Unidades Amostrais (UAs). As UAs 1 a 9 estão na restinga; as UAs 
10 a 12 na transição restinga para floresta ombrófila de terras baixas e 13 a 15 na 
floresta ombrófila submontana. A UA 15, muito próxima às UAs 13 e 14, por isso 
nessa escala não aparece na figura. Escala em pés (foot, ou ft); 1 ft = 0,348m. 
Fonte: GoogleEarth. 
 
 
 

5m
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2.2.3. Coletas de Terceiros (CT) 
 

 Durante as primeiras viagens à região foram visitadas comunidades locais 

onde foi apresentado o projeto aos moradores e solicitada sua colaboração. Aos 

colaboradores foi explicada a importância do estudo e destes animais na natureza, 

destacando a importância da preservação de lagartos e serpentes (BERNARDE, 

2004).  

 

Foram visitadas as comunidades do Ariri (25º13’S; 48º02’W) e Mandira 

(24º59’S; 48º02’W), na área continental e Cambríu e Foles, na Ilha do Cardoso 

(25º09’S; 47º55’W). Foram deixados nessas comunidades recipientes de 20 litros 

com álcool 70% para que pudessem colocar serpentes mortas. Embora vários 

trabalhos indiquem a utilização de formol 10% para preservação dos animais mortos 

(MARQUES, 1998; SAWAYA, 2003; BERNARDE, 2004; HARTMANN, 2005), nesse 

trabalho utilizou-se álcool 70% pelo fato de ser acessível à população local e menos 

perigoso.  

 

 É importante ressaltar que em nenhum momento a coleta de animais foi 

incentivada; foi solicitado apenas que os animais eventualmente mortos durante as 

tarefas cotidianas fossem colocados nos recipientes (SAWAYA, 2004; HARTMANN, 

2005). Outras doações importantes foram feitas por moradores da Ilha de Cananéia, 

Ilha do Bom Abrigo e funcionários do PEIC e do Instituto Oceanográfico da 

Universidade de São Paulo (IO-USP), base Cananéia (25º01’S; 47º55’W). 

 
Foram inicialmente distribuídos, em março de 2004, quatro recipientes para 

CT: um para Mandira, um para Ariri e um para Cambriú e outro para Foles. Depois, 

em junho de 2004, os recipientes de Cambriú e Foles foram retirados e foi deixado 

um recipiente na base do IO-USP até abril de 2006, quando foram retirados. Desse 

modo, três recipientes para CT foram amostrados em intervalo aproximadamente 

mensal. Considerando cada amostragem mensal de cada recipiente como um 

recipiente-mês, no total foram amostrados 57 recipientes-mês. 
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2.2.4. Coleta em Estradas (CE) 
 

 A coleta em estradas consiste na busca de carro, em velocidade lenta de até 

40 km/h, pelas estradas de animais que estejam atravessando-a ou a coleta dos 

animais atropelados (SAWAYA, 2003; HARTMANN, 2005). Foram percorridas no 

Município de Cananéia três estradas: Rodovia SP 226, Rodovia José Herculano de 

Oliveira Pires e a Estrada Itapitangui-Ariri (Figura14). As duas primeiras são 

pavimentadas, mas a Estrada Itapitangui-Ariri é de terra. 

 

A Rodovia SP 226 vai da Rodovia Régis Bittencourt, em Pariquera-Açú até 

Porto Cubatão, em Cananéia. O trecho dessa rodovia no Município de Cananéia tem 

por volta de 30km e está toda na parte continental.  

 

A Rodovia José Herculano de Oliveira Pires sai da SP 226 e vai via ponte 

para a cidade de Cananéia. Essa rodovia tem 24 km atravessa boa parte da Ilha de 

Cananéia. 

 

A Estrada Itapitangui-Ariri liga o povoado de Itapitangui até a comunidade de 

Ariri, passando pela comunidade Mandira. Possui uma extensão de 

aproximadamente 40 km de estrada de terra, que atravessa várias fisionomias e 

paisagens, desde as mais alteradas, como pastagens, até paisagens mais 

preservadas. 

 

Foram percorridos, de outubro de 2003 a abril de 2006, em média 300 km por 

viagem no Município de Cananéia. Isso totaliza, nas 18 viagens efetuadas, 5.400 km 

percorridos. 
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Figura 14: Imagem de satélite do Município de Cananéia, destacando as áreas de 

coleta: Ilha de Cananéia, Ilha do Cardoso, Ilha do Bom Abrigo e comunidades 

Mandira e Ariri, na parte continental do município. Estão indicadas também as 

rodovias percorridas na coleta em estradas: em azul, a Rodovia SP 226; em 

amarelo, a Rodovia José Herculano de Oliveira Pires; em vermelho, a Estrada 

Itapitangui-Ariri.  

 

 

3. Análise de dados 
 
 O inventário das espécies de Squamata para o Município de Cananéia foi 

feito acrescentando às espécies coletadas durante o projeto as espécies 

depositadas em coleções herpetológicas do Estado de São Paulo.  Foram 

consultadas as coleções herpetológicas do Instituto Butantan, São Paulo, SP; Museu 

de Zoologia da Universidade de São Paulo (MZUSP), São Paulo, SP e Museu de 

História Natural “Prof. Dr. Adão José Cardoso” da Universidade Estadual de 

Campinas (ZUEC). Também foram consideradas referências bibliográficas. 

 

 O Instituto Butantan é o mais tradicional instituto de pesquisas ofiológicas do 

Brasil e ao longo de sua história tem recebido uma enorme quantidade de animais 

de doadores na sua seção de Recepção de Serpentes. Essas doações estão 

registradas e formam um conjunto importante de dados, uma vez que nem todos os 

animais que chegam ao instituto vão para a coleção. Dessa forma, a consulta aos  
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registros dos fornecedores revelou a chegada de espécies de serpentes do 

Município de Cananéia que não foram incorporados à coleção. Alguns desses 

registros foram incluídos na elaboração da lista de espécies; outros, por prudência, 

acabaram não sendo utilizados. Foram consultados os livros de fornecedores da 

Recepção de Serpentes do Instituto Butantan do período junho de 2006 a abril de 

1983, totalizando mais de 23 anos de registros do Instituto. 

 

 A abundância relativa de cada espécie foi determinada através das 

porcentagens do número de indivíduos de cada espécie em relação ao total de 

indivíduos coletados.  Os dados foram analisados em dois grupos, serpentes e 

lagartos e anfisbenas. As abundâncias relativas foram feitas globalmente para cada 

grupo, envolvendo todos os animais coletados com todas as metodologias em todas 

as áreas. Os dados permitiram analisar separadamente as metodologias 

empregadas e localidades. Dessa forma foram feitas as abundâncias relativas por 

método de amostragem e localidade, para serpentes e lagartos, possibilitando 

comparar a riqueza e composição amostrada por cada método de coleta. 

 

 A análise da variação sazonal foi feita através das porcentagens do número 

de indivíduos coletados em um determinado mês em relação ao total de indivíduos 

coletados durante o período de execução do trabalho. Também foi analisado se o 

número de espécies coletadas variava ao longo do ano. Essa análise foi 

determinada através das porcentagens do número de espécies coletadas em um 

determinado mês em relação ao número total de espécies coletadas. Cada uma 

dessas análises foi feita separadamente para serpentes e lagartos, incluindo as 

anfisbenas com os lagartos. 

 

Para verificar se a riqueza de espécies observada está próxima da riqueza 

real da área foram utilizadas curvas de rarefação de espécies (sensu GOTELLI, 

2001) separando as serpentes dos lagartos e anfisbenas. As curvas foram geradas 

com o programa “EstimateS” (COLWELL, 2005). Uma vez que a ordem de entrada 

das amostras pode mudar o formato da curva, foi calculada uma média para cada 

ponto de esforço amostral (NOGUEIRA et al., 2006), a partir dos dados de 1000 

curvas nas quais a ordem de entrada das amostras foi aleatorizada. 

 

 Para a realização desta análise, foram utilizadas separadamente três das 

metodologias empregadas na amostragem de serpentes e duas metodologias 

empregadas na amostragem de lagartos e anfisbenas. Para a estimativa da riqueza 

de espécies de serpentes foram utilizadas a coleta de terceiros, coleta em estradas 

e procura limitada por tempo. Para a estimativa da riqueza de lagartos e anfisbenas 
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foram utilizadas a coleta de terceiros e procura limitada por tempo. Devido à baixa 

quantidade de animais coletados, não foram utilizadas as armadilhas de 

interceptação e queda. 

 

 Na análise da riqueza de serpentes, cada amostra de coleta de terceiras foi 

um recipiente-mês. Como foram 57 recipientes-mês, considerou-se 57 amostras. 

Para a coleta em estradas, do total de cerca de 5400 km percorridos no Município de 

Cananéia, considerou-se uma amostra 150km, a distância aproximada de ida e volta 

da cidade de Cananéia até a vila do Ariri. Isso totaliza 36 amostras. Na análise da 

procura limitada por tempo, cada dia de coleta ou dez horas/dia foi caracterizado 

como uma amostra, sendo portanto 125 amostras: um dia de coleta = 10 horas/dia = 

uma amostra. 

 

 Para a análise da riqueza de lagartos e anfisbenas, utilizou-se também cada 

recipiente-mês como uma amostra. Como foram as mesmas comunidades, também 

foram 57 recipientes-mês, ou 57 amostras. Novamente, cada dia de coleta foi 

caracterizado como uma amostra, totalizando 133 amostras sendo uma dia de coleta 

= 10 horas/dia = uma amostra. 

 

 Foram utilizados sete estimadores não-paramétricos de riqueza: ACE, ICE, 

Jackknife 1 e 2, Chao 1 e 2 e Bootstrap (conforme NOGUEIRA et al., 2006). A 

comparação entre esses diferentes estimadores permitiu estabelecer o quanto cada 

método de coleta foi eficiente na amostragem da fauna acessível a ele (NOGUEIRA 

et al., 2006). 

 

 Foi feita uma análise sobre similaridade da composição faunística de 

serpentes e lagartos e anfisbenas do Município de Cananéia e outras áreas de 

Floresta Atlântica: Para avaliar a semelhança faunística com as outras regiões da 

Floresta Atlântica foi utilizado o Coeficiente de Similaridade Biogeográfica [CSB = 

2C/(N1 + N2)], onde C é o número de espécies comuns nas duas áreas comparadas, 

N1 é o número de espécies em uma primeira área e N2 o número de espécies em 

uma segunda área (DUELLMAN, 1990).  

 

Foram comparadas entre si as faunas de serpentes do Município de 

Cananéia com: região da Estação Ecológica Juréia-Itatins, SP (MARQUES, 1998; 

MARQUES & SAZIMA, 2004); Núcleo Picinguaba do Parque Estadual da Serra do 

Mar, SP (HARTMANN, 2005); região Atlântica do Paraná (MORATO, 2005); Serra 

do Japi, SP (SAZIMA & HADDAD, 1992); Parque Estadual Intervales, SP (SAZIMA, 

2001); Núcleo Santa Virgínia do Parque Estadual da Serra do Mar, SP 
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(HARTMANN, 2005); Estação Ecológica do Bananal, SP (SUAREZ et al., 2005) e 

restinga de Maricá, RJ (ROCHA & VAN SLUYS, 2007). MORATO (2005) listou 42 

táxons no seu estudo; ele considerou entidades taxonômicas distintas duas formas 

de Liophis miliaris, uma com padrão de coloração oliváceo e outra com padrão de 

coloração amarelado. Nesse trabalho essas duas formas foram consideradas como 

Liophis miliaris, dessa forma portanto consideradas 41 espécies para a região. Foi 

feita a mesma comparação entre as ilhas de Cananéia, do Cardoso, do Bom Abrigo 

(este trabalho); Queimada Grande (DUARTE et al., 1995); dos Alcatrazes 

(MARQUES et al., 2002); Ilhabela (CENTENO, 2005); Anchieta (CICCHI, 2007), no 

Estado de São Paulo e Ilha Grande, litoral sul do Estado do Rio de Janeiro 

(SOARES et al., 1987; ROCHA & VAN SLUYS, 2006). Para a Ilha Grande foi feita 

uma composição a partir dos trabalhos de SOARES et al. (1987), que registrou 14 

espécies de serpentes com a publicação de ROCHA & VAN SLUYS (2006), que 

acrescentou mais oito espécies de serpentes.  

 

Também foram comparadas entre si as faunas de lagartos e anfisbenas do 

Município de Cananéia com a região da Estação Ecológica Juréia-Itatins, SP 

(MARQUES, 1998; MARQUES & SAZIMA, 2004), Parque Estadual Intervales, SP 

(SAZIMA, 2001); Serra do Japi, SP (SAZIMA & HADDAD, 1992); Reserva Morro 

Grande, SP (DIXO, 2005; DIXO & VERDADE, 2006); região de Londrina, PR 

(BERNARDE & MACHADO, 2002); Estação Ecológica do Bananal, SP (SUAREZ et 

al., 2005), restinga de Maricá, RJ (ARAÚJO, 1984; ARAÚJO, 1994; ROCHA & VAN 

SLUYS, 2007) e região de Una, BA (DIXO, 2001).  

 

A mesma análise foi feita entre as ilhas de Cananéia, do Cardoso, do Bom 

Abrigo (este trabalho); Queimada Grande (DUARTE et al., 1995); dos Alcatrazes 

(MARQUES et al., 2002; VANZOLINI & RAMOS, 1977); Anchieta (CICCHI, 2007), no 

Estado de São Paulo; Ilha Grande, litoral sul do Estado do Rio de Janeiro (SOARES 

et al., 1987; ROCHA & VAN SLUYS, 2006) e Arquipélago de Abrolhos (ROCHA et 

al., 2002). Para a Ilha Grande foi novamente feita uma composição a partir dos 

trabalhos de SOARES et al. (1987), que registrou seis espécies de lagartos e uma 

de anfisbena com a publicação de ROCHA & VAN SLUYS (2006), que acrescentou 

mais quatro espécies de lagartos. 

 

 Para a visualização das áreas e fisionomias foram utilizados mapas gerados 

através do programa Google Earth e do Centro de Referência em Informação 

Ambiental ( http://sinbiota.cria.org.br/atlas/ ). 
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4. Comentários taxonômicos 

4.1. Serpentes 
A lista de espécies aqui apresentada segue os nomes relacionados por 

MARQUES et al. (2004) e MARQUES & SAZIMA (2004). Exceção feita a Chironius 

multiventris foveatus, que de acordo com as recomendações de HOLLIS (2006) e 

KLACZO (2007) deve ser elevada à espécie plena, Chironius foveatus.  

 

Dipsas indica petersi embora ainda não formalmente elevada à espécie, tem 

sido recentemente citado na literatura recente como Dipsas petersi (MARQUES et 

al., 2004; MARQUES & SAZIMA, 2004), e assim foi denominada neste trabalho. 

Thamnodynastes cf. nattereri encontra-se em fase de estudo e decidiu-se manter 

essa denominação. 

 

4.2. Lagartos 
No Estado de São Paulo, nas áreas de distribuição de Ophiodes striatus, 

ocorrem duas outras espécies simpátricas de lagartos anguídeos do gênero 

Ophiodes: Ophiodes fragilis e Ophiodes sp. 1 (BORGES-MARTINS, 1998). Este 

autor informa que no litoral do Estado de São Paulo ocorre a espécie Ophiodes 

fragilis e Ophiodes striatus “parece estar limitada pela Serra do Mar, pois não há 

registros para a região litorânea tanto em São Paulo quanto no Paraná” (p. 64). 

Como o trabalho do autor não foi publicado, foi mantida a denominação Ophiodes 

sp. 
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5. Análise Citogenética 
5.1. Material 
 
 Neste trabalho foram estudados citogeneticamente exemplares das seguintes 

famílias (Tabela 5): 

1) Anguidae, uma espécie, Diploglossus fasciatus, dois exemplares; 

2) Gekkonidae, uma espécie, Hemidactylus mabouia, três exemplares; 

3) Gymnophthalmidae, com duas espécies, Colobodactylus taunayi, dois 

exemplares e Placosoma glabellum, um exemplar;  

4) Leiosauridae: Enyalius iheringii, quatro exemplares; 

5) Amphisbaenidae, uma espécie, Leposternon microcephalum, quatro 

exemplares. 

 

Tabela 5: Relação dos exemplares, com suas respectivas espécies, sexo e 

localidades. 

 

Espécie Experiência Sexo Localidade Município 
Diploglossus fasciatus 3511 F Mandira Cananéia 
Diploglossus fasciatus 3576 M Pindaúba Jacupiranga 
Hemidactylus mabouia 3330 F Ilha Bom Abrigo Cananéia 
Hemidactylus mabouia 3103 M Ilha de Cananéia Cananéia 
Hemidactylus mabouia 3102 M Ilha de Cananéia Cananéia 
Colobodactylus taunayi 3440 F PEIC Cananéia 
Colobodactylus taunayi 3611 M  Tapiraí 
Placosoma glabellum 3527 F PEIC Cananéia 
Enyalius iheringii 3490 F Mandira Cananéia 
Enyalius iheringii 3439 M PEIC Cananéia 
Enyalius iheringii 3515 F PEIC Cananéia 
Enyalius iheringii 3514 F PEIC Cananéia 
Leposternon microcephalum 3489 F Mandira Cananéia 
Leposternon microcephalum 3109 F Ilha de Cananéia Cananéia 
Leposternon microcephalum 3112 M Ilha de Cananéia Cananéia 
Leposternon microcephalum 3487 F Mandira Cananéia 

 

 
 
  Algumas espécies, com exemplares únicos nas coletas apresentaram 

poucas metáfases analisáveis. Para aumentar a amostra de indivíduos e o número 

de metáfases, foram incluídos exemplares coletados em municípios vizinhos, 

próximos à Cananéia. Deste modo, na análise de Colobodactylus taunayi foi incluído 

um exemplar proveniente do município de Tapiraí e na análise de Diploglossus 

fasciatus, um exemplar coletado no município de Jacupiranga. 
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5.2. Métodos de preparação citológica 
 

Foram utilizados métodos de preparação citológica para obtenção de 

cromossomos a partir de técnicas recomendadas, com algumas modificações, por 

PECCININI-SEALE & FROTA-PESSOA (1974); PECCININI-SEALE & ALMEIDA 

(1986) e PECCININI-SEALE (2002).  

 

5.2.1. Preparação citológica 
 

5.2.1.1. Pré-aquecimento 
 Recomenda-se submeter o animal a uma fase de pré-aquecimento para 

aumentar a taxa metabólica do animal e portanto maximizar a oportunidade de 

observação de um maior número de metáfases. A quantidade de tempo depende da 

condição em que o animal se encontra; em condições ideais, saudável e não 

debilitado, deve ser pré-aquecido a 35º C por 24 a 48 horas antes da injeção de 

colchicina. Na prática é possível deixar na estufa por 4 horas antes de aplicar a 

colchicina. 

  

5.2.1.2. Pesagem, aplicação da colchicina e anestesia 
 Para estabelecer a quantidade correta de colchicina a ser administrada, é 

necessário efetuar a pesagem do animal. Utiliza-se a proporção de 0,2 ml de 

colchicina 0,2% para cada 10 gramas de peso do animal vivo.  

 

 Após injeção de colchicina deixar o animal por um período de 4 horas em 

ambiente aquecido a cerca de 32-33º C. Através de anestesia profunda com 

anestésico veterinário Tiopental ou semelhante o animal é sacrificado. Injeta-se 

cerca de 0,1ml de anestésico para cada 10g de peso do animal vivo. 

 

5.2.1.3. Dissecção 

 Quando o animal estiver morto, efetuar a dissecção ventral, extraindo órgãos 

onde há probabilidade de presença de células em divisão celular: fígado, baço, 

intestino, principalmente o duodeno, testículos e a medula óssea dos ossos longos. 

 

 Amostras dos tecidos são colocadas em solução de cultura Hanks, para 

garantir a sua preservação antes da hipotonização. 
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5.2.1.4. Hipotonização, pré-fixação e fixação 
 
5.2.1.4.1. Suspensão celular: medula óssea, fígado, baço e testículos 

 

1.1. Medula óssea  

* Após a retirada do fêmur ou qualquer outro osso longo do qual se queira retirar a 

medula óssea, cortar as epífises do osso e com o auxílio de uma seringa com 

agulha bem fina, lavar com solução Hanks dentro do osso para retirar a medula 

óssea diretamente em um tubo de centrífuga. 

 

* Deixar descansando a suspensão celular por 10 minutos num tubo de centrífuga. 

 

*Centrifugação 10 minutos a 1000 rpm. 

 

*Retirar sobrenadante. 

 

*Acrescentar 5 ml de solução de cloreto de potássio (KCl) a  0,075 M e 

ressuspender. 

 

*Hipotonização: Incubar na estufa a 35o C por 15 minutos. 

 

* Pré-fixação: adicionar 10 gotas de fixador Carnoy 1, metanol e ácido ácético 3:1 

(METAC), esperar 5 minutos e centrifugar a 1000 rpm por 10 minutos . 

 

* Fixação: retirar o sobrenadante, substituir por METAC, 3 a 5 ml, dependendo da 

quantidade de células, ressuspender o material e centrifugar a 1000 rpm durante 

mais 10 minutos. 

 

* Retira-se o sobrenadante, adiciona-se METAC, 3 a 5 ml, ressuspender o material e 

centrifugar a 1000 rpm por 10 minutos. 

 

* Repetir o procedimento anterior e centrifugar a 1000 rpm por 10 minutos. 

 

* Terceiro banho, retirar o sobrenadante e acrescentar o fixador em quantidade 

menor, cerca de 0,2 a 0,5 ml, dependendo da quantidade de células. A suspensão 

deve conter maior concentração de células para a etapa de preparo de lâminas. 

 

 



 56

1.2. Testículos, fígado e baço 

* Após dissecção os testículos são transferidos do Hanks para a solução hipotônica 

KCl 0,075 M. Através de movimentos de sucção de uma seringa, injeta-se solução 

hipotônica nos fragmentos do tecido. A estrutura é desfeita resultando numa 

suspensão celular de aspecto leitoso. Mesmo procedimento para fragmentos de 

fígado e baço. 

 

* Hipotonização: Incubação em estufa a 35º C por 20 minutos num tubo de 

centrífuga. 

 

*Pré-fixação: adicionar 10 gotas de METAC, esperar 5 minutos e centrifugar por 10 

minutos a 1000 rpm. 

 

* Fixação: retirar o sobrenadante, substituir por cerca de 2 ml de METAC, 

ressuspender o material e centrifugar a 1000 rpm por mais 10 minutos. 

 

* Retira-se o sobrenadante, adiciona-se cerca de 2 ml de METAC, ressuspender o 

material e centrifugar por 10 minutos. 

 

* Repetir todo o procedimento anterior. 

 

* Após o terceiro banho de METAC, acrescenta-se 0,2 a 0,5 ml de METAC, que 

após ressuspensão do material está pronto para fazer lâminas. 

 

5.2.1.4.2. Esmagamento: de células epiteliais da mucosa do intestino 

 

* Hipotonização: fragmentos de intestino, especialmente duodeno, são transferidos 

da solução Hanks para solução hipotônica KCl 0,075 M. Incubados em placa de 

Petri na estufa a 35º C durante 30 minutos. 

 

* Pré-fixação: adicionar 20 gotas de METAC para bloquear a ação da hipotônica. 

 

* A placa de Petri permanece em gelo picado por 5 minutos. 

 

* Fixação: a solução pré-fixadora foi descartada e transferidos os fragmentos de 

intestino para um frasco com METAC, lacrado e conservado para fixação durante 15 

a 30 minutos e guardada em novo fixador METAC. 

 

* O material deve ser mantido em geladeira (8 -10o C). 
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5.2.1.5. Preparação de lâminas.  

 

1. Suspensão celular 

 

* Sobre uma lâmina, limpa e seca, ligeiramente aquecida, aplicam-se com uma 

pipeta duas a três gotas da suspensão celular a uma distância de 10-15 cm da 

lâmina. O material espalha-se uniformemente pela superfície. Quando a lâmina 

secar, o material será guardado para ser corado. As lâminas são deixadas para 

secar em temperatura ambiente. Acondicionadas em caixas e mantidas na 

geladeira. 

 

2. Esmagamento 

 

* Retirar fragmentos das amostras já fixadas e colocar em solução de ácido acético 

45% por 5 minutos. 

 

* Retira-se uma amostra e com auxílio de um bastão de vidro e pinça, o tecido é 

esmagado suavemente para retirar as células epiteliais da mucosa intestinal 

diretamente sobre as lâminas.  

 

* Cobrir a lâmina com lamínula 27 x 32 mm. 

 

* Com auxílio de 5 a 6 folhas de papel absorvente dobradas e de uma bola de 

borracha, comprimir firmemente a lâmina com a lamínula por 20 segundos. 

 

* Mergulhar a lâmina em um béquer com gelo seco e álcool etílico absoluto, durante 

15 minutos. 

 

* Imediatamente após retirar a lâmina do béquer, com auxílio de uma gilete, 

cuidadosamente retirar a lamínula. 

 

* Colocar a lâmina para secar a temperatura ambiente. 

 

* Coloração convencional por Giemsa ou procedimento para alguma técnica de 

bandeamento, após um dia guardado em geladeira. 
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5.2.2. Coloração convencional por Giemsa 
 

Preparação de tampão-fosfato pH 6,8: adicionam-se 15 ml da solução 

tampão A (Fosfato de Potássio Monobásico) e 15 ml da solução B (Fosfato de Sódio 

Dibásico).  

Solução de coloração Giemsa: proporção de 1 ml de solução-mãe do corante 

Giemsa para 30 ml da solução tampão-fosfato. Com pipeta Pasteur, pingar sobre a 

lâmina seca até formar um filme uniforme; deixar corando por 10 minutos. Lavar com 

água destilada e deixar secar. 

 

5.3. Análises cromossômicas 
 

As lâminas com preparações cromossômicas coradas convencionalmente 

por Giemsa foram examinadas ao microscópio. Sua análise permitiu estabelecer o 

número diplóide de cada exemplar; procurou-se contar um número mínimo de 10 

metáfases por exemplar, mas algumas experiências não renderam esse número (ver 

Tabela 19 em Resultados).  

 

 As metáfases foram fotografadas em fotomicroscópio Zeiss Axioskope 2 plus 

acoplado a uma câmera digital Nikon E 995 com resolução de 3,14 megapixels do 

Laboratório da Prof. Dr. Carlos Falavigna da Rocha . As imagens foram depois 

trabalhadas no programa Adobe Photoshop 7.0.1. para correção de contraste e 

brilho e montagem dos cariótipos. 

 

  Os cariótipos foram montados considerando-se a morfologia e o tamanho 

dos cromossomos. Para classificação dos cromossomos foi adotada a nomenclatura 

proposta por LEVAN et al. (1964), baseada na posição relativa do centrômero em 

relação aos braços, longo e curto dos cromossomos. Para a descrição do cariótipo 

foi adotada a fórmula proposta por PECCININI-SEALE (1981) 2n(I, II, III), onde I 

representa todos os macrocromossomos metacêntricos e submetacêntricos, II todos 

os macrocromossomos subtelocêntricos e telocêntricos e III os microcromossomos. 

O número fundamental (N.F.), que representa o número total de braços no conjunto 

cromossômico, foi determinado segundo MATTHEY (1949). 
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3. RESULTADOS 
1. COMPOSIÇÃO FAUNÍSTICA 
 
1.1. Lista de Espécies 
 A Tabela 6 apresenta a relação das espécies coletadas durante o trabalho de 

campo. Também foram incluídas na Tabela 6 oito espécies de serpentes declaradas 

como sendo provenientes nos registros de fornecedores do Instituto Butantan e nas 

coleções herpetológicas do Instituto Butantan, Museu de Zoologia da USP e Museu 

de História Natural da Unicamp. A consulta à coleção do MZUSP registrou a 

presença de uma outra espécie de lagarto. Portanto, no total há registradas 33 

espécies de serpentes, oito espécies de lagartos e uma espécie de anfisbena para o 

Município de Cananéia.  Foram coletados 505 animais, sendo 444 serpentes, 50 

lagartos e 11 anfisbenas. Esses animais correspondem a 25 espécies de serpentes, 

sete espécies de lagartos e uma espécie de anfisbena.  

 

1.2. Lista de Espécies para as Ilhas 
 Devido à natureza particular dos ambientes insulares, foi organizada uma 

lista separada de espécies para cada uma das três ilhas: Ilha do Bom Abrigo, Ilha de 

Cananéia e Ilha do Cardoso. Além dos animais coletados, foram consultadas 

coleções herpetológicas e registros de fornecedores do Instituto Butantan; coleção 

do Museu de Zoologia da USP e coleção do Museu de História Natural da Unicamp, 

além de observações de campo segundo MARQUES & SAZIMA (2004). 

 

1.2.1. Ilha do Bom Abrigo 
 Foram registradas para a Ilha do Bom Abrigo duas espécies de serpentes e 

uma espécie de lagarto (Tabela 7). 

 
1.2.2. Ilha de Cananéia 
 Foram registradas para a Ilha de Cananéia 20 espécies de serpentes, três 
espécies de lagartos e uma espécie de anfisbena (Tabela 8). 
 
1.2.3. Ilha do Cardoso 
 Para a Ilha do Cardoso foram registradas 22 espécies de serpentes, seis 

espécies de lagartos e uma anfisbena (Tabela 9). 
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Tabela 6: Lista de espécies de serpentes, lagartos e anfisbenas, coletados e obtidos 
dos registros de coleções, no Município de Cananéia, litoral sul do Estado de São 
Paulo: (1) espécie registrada no ZUEC; (2)espécies registradas na coleção do 
Instituto Butantan; (3) espécie registrada no MZUSP; (4) registros da lista de 
fornecedores do Instituto Butantan. * Espécies coletadas nesse trabalho. 
 
SUBORDEM FAMÍLIA ESPÉCIE 
OPHIDIA Colubridae Boiruna maculata (Boulenger, 1896) 1 
  Chironius bicarinatus (Wied, 1820)* 
  Chironius exoletus (Linnaeus, 1758)* 
  Chironius foveatus (Bailey, 1955)* 
  Chironius fuscus (Linnaeus, 1758)* 
  Chironius laevicollis (Wied, 1820)* 
  Clelia plumbea (Wied, 1820) 2; 3 
  Dipsas alternans (Fischer, 1885)* 
  Dipsas neivai (Amaral, 1926)* 
  Dipsas petersi (Hoge & Romano-Hoge, 1975)* 
  Echinanthera bilineata (Fischer, 1885)* 
  Echinanthera cephalostriata Di-Bernardo, 1996* 
  Echinanthera undulata (Wied, 1824) 2; 3 
  Erythrolamprus aesculapii (Linnaeus, 1758)* 
  Helicops carinicaudus (Wied, 1825)* 
  Imantodes cenchoa (Linnaeus, 1758)* 
  Leptodeira annulata (Linnaeus, 1758) 2 
  Liophis amarali Wettstein, 1930* 
  Liophis miliaris (Linnaeus, 1758)* 
  Liophis poecilogyrus (Wied, 1824) 4 
  Oxyrhopus clathratus Duméril, Bibron & Duméril, 1854* 
  Sibymomorphus neuwiedi (Iheringi, 1911)* 
  Siphlophis pulcher (Raddi, 1820)* 
  Sordellina punctata (Peters, 1880) 2 
  Spilotes pullatus (Linnaeus, 1758)* 
  Thamnodynastes cf. nattereri (Mikan, 1820) 2 
  Tomodon dorsatus Duméril & Bribon & Duméril, 1854* 
  Tropidodryas serra (Schelegel, 1837)* 
  Uromacerina ricardinii (Peracca, 1897) 2 
  Xenodon neuwiedii (Günther, 1863)* 
  Micrurus corallinus (Merrem, 1820)* 
 Elapidae Bothrops jararaca (Wied, 1824)* 
 Viperidae Bothrops jararacussu (Lacerda, 1884)* 
SAURIA Anguidae Diploglossus fasciatus (Gray, 1831)* 
  Ophiodes sp.* 
 Gekkonidade Hemidactylus mabouia (Moreau de Jonnès, 1818)* 
 Gymnophthalmidae Colobodactylus taunayi Amaral, 1933* 
  Ecpleopus gaudichaudii Duméril & Bibron, 1839 3 
  Placosoma glabellum (Peters, 1870)* 
 Leiosauridae Enyalius iheringii Boulenger, 1885* 
 Teiidae Tupinambis merianae (Duméril & Bibron, 1839)* 
AMPHISBAENIA Amphisbaenidae Leposternon microcephalum Wagler, 1924* 
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Tabela 7: Lista de espécies de serpentes e lagartos, coletados e obtidos dos 
registros de coleções, para a Ilha do Bom Abrigo, no Município de Cananéia, litoral 
sul do Estado de São Paulo: (1)espécies registradas na coleção do Instituto 
Butantan. * Espécies coletadas nesse trabalho. 
 
SUBORDEM FAMÍLIA ESPÉCIE 
OPHIDIA Colubridae Liophis miliaris (Linnaeus, 1758) 1 
 Viperidae Bothrops jararacussu (Lacerda, 1884)* 
SAURIA Gekkonidade Hemidactylus mabouia (Moreau de Jonnès, 1818)* 

 
 
 
 
Tabela 8: Lista das espécies de serpentes, lagartos e anfisbenas, coletados e 
obtidos dos registros de coleções, para a Ilha de Cananéia, no Município de 
Cananéia, litoral sul do Estado de São Paulo: (1) espécies registradas na coleção do 
Instituto Butantan; (2) espécie registrada no MZUSP; (3) registros da lista de 
fornecedores do Instituto Butantan; na ficha do registro consta como Ophiodes 
fragilis. * Espécies coletadas nesse trabalho. 
 

SUBORDEM FAMÍLIA ESPÉCIE 
OPHIDIA Colubridae Chironius bicarinatus (Wied, 1820)* 
  Chironius exoletus (Linnaeus, 1758)* 
  Chironius foveatus (Bailey, 1955)* 
  Chironius fuscus (Linnaeus, 1758)* 
  Chironius laevicollis (Wied, 1820) 1 
  Clelia plumbea (Wied, 1820) 1; 2 
  Dipsas neivai (Amaral, 1926) 1 
  Echinanthera undulata (Wied, 1824) 2 
  Erythrolamprus aesculapii (Linnaeus, 1758)* 
  Helicops carinicaudus (Wied, 1825)* 
  Liophis miliaris (Linnaeus, 1758)* 
  Oxyrhopus clathratus Duméril, Bibron & Duméril, 1854* 
  Sibymomorphus neuwiedi (Iheringi, 1911)* 
  Siphlophis pulcher (Raddi, 1820)* 
  Spilotes pullatus (Linnaeus, 1758)* 
  Tomodon dorsatus Duméril & Bribon & Duméril, 1854* 
  Xenodon neuwiedii (Günther, 1863)* 
 Elapidae Micrurus corallinus (Merrem, 1820)* 
 Viperidae Bothrops jararaca (Wied, 1824)* 
  Bothrops jararacussu (Lacerda, 1884)* 
SAURIA Anguidae Ophiodes sp. 3 
 Gekkonidade Hemidactylus mabouia (Moreau de Jonnès, 1818)* 
 Teiidade Tupinambis merianae (Duméril & Bibron, 1839)* 
AMPHISBAENIA Amphisbaenidae Leposternon microcephalum Wagler, 1924* 
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Tabela 9: Lista de espécies de serpentes, lagartos e anfisbenas coletados e obtidos 
dos registros de coleções, para a Ilha do Cardoso, no Município de Cananéia, litoral 
sul do Estado de São Paulo: (1) espécie registrada na coleção do Instituto Butantan; 
(2) registros da lista de fornecedores do Instituto Butantan; (3) Marques & Sazima, 
2004 (4) espécie registrada no MZUSP. * Espécies coletadas nesse trabalho. 
 

SUBORDEM FAMÍLIA ESPÉCIE 
OPHIDIA Colubridae Chironius bicarinatus (Wied, 1820)* 
  Chironius exoletus (Linnaeus, 1758)* 
  Chironius foveatus (Bailey, 1955)* 
  Chironius fuscus (Linnaeus, 1758)* 
  Chironius laevicollis (Wied, 1820)* 
  Clelia plumbea (Wied, 1820) 2 
  Dipsas petersi (Hoge & Romano-Hoge, 1975)* 
  Echinanthera bilineata (Fischer, 1885)* 
  Echinanthera cephalostriata Di-Bernardo, 1996* 
  Helicops carinicaudus (Wied, 1825)* 
  Imantodes cenchoa (Linnaeus, 1758) 1 
  Liophis miliaris (Linnaeus, 1758)* 
  Liophis poecilogyrus (Wied, 1824) 2 
  Oxyrhopus clathratus Duméril, Bibron & Duméril, 1854* 
  Sibymomorphus neuwiedi (Iheringi, 1911)* 
  Spilotes pullatus (Linnaeus, 1758)* 
  Tomodon dorsatus Duméril & Bribon & Duméril, 1854 2 
  Tropidodryas serra (Schelegel, 1837)* 
  Xenodon neuwiedii (Günther, 1863)* 
 Elapidae Micrurus corallinus (Merrem, 1820)* 
 Viperidae Bothrops jararaca (Wied, 1824)* 
  Bothrops jararacussu (Lacerda, 1884)* 
SAURIA Anguidae Diploglossus fasciatus (Gray, 1831) 3 
 Gekkonidade Hemidactylus mabouia (Moreau de Jonnès, 1818) 4 
 Gymnophthalmidae Colobodactylus taunayi Amaral, 1933* 
  Placosoma glabellum (Peters, 1870)* 
 Leiosauridae Enyalius iheringii Boulenger, 1885* 
 Teiidade Tupinambis merianae (Duméril & Bibron, 1839)* 
AMPHISBAENIA Amphisbaenidae Leposternon microcephalum Wagler, 1924* 
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1.3. Riqueza de espécies e abundância relativa 

 Ao longo do período de estudo foram coletados 444 exemplares de 25 

espécies de serpentes pertencentes a três famílias (Figura 15). Também foram 

coletados 50 exemplares de lagartos pertencentes a sete espécies, de cinco famílias 

e 11 exemplares de anfisbenas, todas da mesma espécie (Figura 16).  
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Município de Cananéia - Serpentes coletadas (N = 444)

 
 
Figura 15 – Abundância relativa em porcentagem e número de indivíduos das 25 

espécies de serpentes coletadas no Município de Cananéia entre 2004 e 2006. O 

número de indivíduos coletados em cada espécie está indicado acima de cada 

barra.Cada espécie está indicada com as letras iniciais dos nomes genérico e 

específico, exceto Bjus = Bothrops jararacussu e Spch = Siphlophis pulcher. 

Legenda: Lmi = Liophis miliaris; Bjus = Bothrops jararacussu; Bja = Bothrops 

jararaca; Sneu = Sibynomorphus neuwiedi; Cfus = Chironius fuscus; Spul = Spilotes 

pullatus; Xneu = Xenodon neuwiedii; Ocla = Oxyrhopus clathratus; Mco = Micrurus 

corallinus; Cfov = Chironius foveatus; Dnei = Dipsas neivai; Tdor = Tomodon 

dorsatus; Dpet = Dipsas petersi; Eaes = Erythrolamprus aesculapii; Hcar = Helicops 

carinicaudus; Tser = Tropidodryas serra; Cbic = Chironius bicarinatus; Cexo = 

Chironius exoletus; Clae = Chironius laevicollis; Ebil = Echinanthera bilineata; Icen = 

Imantodes cenchoa; Spch = Siphlophis pulcher; Dalt = Dipsas alternans; Ecep = 

Echinanthera cephalostriata; Lama = Liophis amarali.  
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Município de Cananéia - Lagartos e Anfisbenas 
Coletados 

(N = 61)
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Figura 16 – Abundância relativa em porcentagem e número de indivíduos das sete 

espécies de lagartos e uma espécie de anfisbena coletadas no Município de 

Cananéia entre 2004 e 2006. O número de indivíduos coletados em cada espécie 

coletados está indicado acima de cada barra. Cada espécie está indicada com as 

letras iniciais do nome genérico e específico, exceto Ophi = Ophiodes sp. 

Legenda: Eihe = Enyalius iheringii; Hmab = Hemidactylus mabouia; Ophi = 

Ophiodes sp.; Lmic = Leposternon microcephalum; Tmer = Tupinambis merianae; 

Pgla = Placosoma glabellum; Dfas = Diploglossus fasciatus; Ctau = Colobodactylus 

taunayi 
 
 
 
 
 

As espécies de serpentes mais coletadas no Município de Cananéia foram: 

Liophis miliaris, com 102 indivíduos coletados (22,97%), Bothrops jararacussu, com 

64 indivíduos (14,41%), Bothrops jararaca, com 49 indivíduos (11,04%) e 

Sibynomorphus neuwiedi, com 43 indivíduos coletados (9,68%). Seis espécies de 

serpentes apresentaram número porcentual de indivíduos coletados menor que 

0,5%. As espécies Echinanthera bilineata, Imantodes cenchoa e Siphlophis pulcher 

com amostras coletadas de dois indivíduos de cada espécie apresentaram 

porcentual de 0,45%. As espécies Dipsas alternans, Echinanthera cephalostriata e 

Liophis amarali com um exemplar coletado apresentaram porcentual 0,22%. 
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As espécies de lagartos mais coletadas foram Enyalius iheringii, com 16 

indivíduos coletados (26,23%), Hemidactylus mabouia, com 12 indivíduos (19,67%), 

Ophiodes sp., com 11 indivíduos (18,03%) e Tupinambis merianae, com 7 indivíduos 

(11,47%). Há 11 indivíduos coletados para a espécie de anfisbena Leposternon 

microcephalum, representando 18,03% do total de lagartos e anfisbenas coletados. 

As espécies mais raras foram: Placosoma glabellum, com amostras de dois 

indivíduos coletados (3,28%), Colobodactylus taunayi e Diploglossus fasciatus, com 

um único indivíduo coletado cada uma das espécies (1,64%). 

 

A composição e abundância relativa das espécies de serpentes, lagartos e 

anfisbenas coletadas no Município de Cananéia apresentaram diferenças na 

comparação entre as diferentes localidades amostradas. As coletas efetuadas na 

Ilha do Bom Abrigo apresentaram um exemplar de Bothrops jararacussu e quatro 

exemplares de Hemidactylus mabouia e não constam nos gráficos. A Tabela 10 

compara a distribuição das espécies coletadas e respectivas localidades. 

 

 Na comunidade Ariri foram obtidos 51 exemplares pertencentes a 15 

espécies de serpentes (Figura 17). As espécies mais comuns foram Sibynomorphus 

neuwiedi, com nove indivíduos coletados (17,65%); Chironius fuscus, com oito 

indivíduos (15,68%), Liophis miliaris, com seis indivíduos (11,76%), Bothrops 

jararaca e B. jararacussu, com cinco indivíduos em cada espécie (9,8%). As 

espécies menos comuns, com apenas um exemplar de cada (1,96%) foram 

Chironius laevicollis, Imantodes cenchoa, Spilotes pullatus e Tropidodryas serra. 

 

 Na comunidade Mandira, foram coletadas 133 serpentes pertencentes a 18 

espécies (Figura 18). As espécies de serpentes mais abundantes foram Liophis 

miliaris, com 44 indivíduos coletados (33,08%), Bothrops jararacussu, com 24 

indivíduos (18,04%), Bothrops jararaca, com 17 indivíduos (12,78%) e 

Sibynomorphus neuwiedi com oito indivíduos (6,01%). As espécies menos 

coletadas, com apenas um exemplar de cada espécie (0,75%) foram Chironius 

exoletus, Chironius fuscus, Helicops carinicaudus e Tropidodryas serra. 
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Tabela 10: Espécies de serpentes, lagartos e anfisbenas coletadas no Município de 
Cananéia, Ilha do Cardoso e Ilha do Bom Abrigo. A denominação Cananéia 
continente refere-se às coletas feitas nas áreas do continente e aos animais obtidos 
por doações nas comunidades de Ariri e Mandira. 
 

Família Espécie 
Ilha do Bom 

Abrigo 
Ilha de 

Cananéia 
Ilha do 

Cardoso 
Cananéia, 
continente 

Colubridae Chironius bicarinatus  + + + 

 Chironius exoletus  + + + 

 Chironius foveatus  + + + 

 Chironius fuscus  + + + 

 Chironius laevicollis   + + 

 Dipsas alternans    + 

 Dipsas petersi   + + 

 Dipsas neivai    + 

 Echinanthera bilineata   + + 

 Echinanthera cephalostriata   +  

 Erythrolamprus aesculapii  + + + 

 Helicops carinicaudus  + + + 

 Imantodes cenchoa    + 

 Liophis amarali    + 

 Liophis miliaris  + + + 

 Oxyrhopus clathratus  + + + 

 Sibynimorphus neuwiedi  + + + 

 Siphlophis pulcher  +  + 

 Spilotes pullatus  + + + 

 Tomodon dorsatus  + + + 

 Tropidodryas serra   + + 

 Xenodon neuwiedii  + + + 

Elapidae Micrurus corallinus  + + + 

Viperidae Bothrops jararaca  + + + 

 Bothrops jararacussu + + + + 

Anguidae Diploglossus fasciatus    + 

 Ophiodes sp.    + 

Gekkonidae Hemidactylus mabouia + + + + 

Gymnophthalmidae Colobodactylus taunayi   +  

 Placosoma glabellum   + + 

Leiosauridae Enyalius iheringii   + + 

Teiidae Tupinambis merianae  + + + 

Amphisbaenidae Leposternon microcephalum  + + + 
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Comunidade Ariri 
(N=51)
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Figura 17: Abundância relativa em porcentagem e número de serpentes obtidas por 
doações nas comunidades de Ariri, área continental do Município de Cananéia entre 
2004 e 2006. O número de indivíduos coletados de cada espécie está indicado 
acima de cada barra. Cada espécie está indicada com as letras iniciais do nome 
genérico e específico, exceto Bjus = Bothrops jararacussu. 
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Figura 18: Abundância relativa em porcentagem e número de serpentes obtidas por 
doações nas comunidades de Mandira, área continental do Município de Cananéia 
entre 2004 e 2006. O número de indivíduos coletados de cada espécie está indicado 
acima de cada barra. Cada espécie está indicada com as letras iniciais do nome 
genérico e específico, exceto Bjus = Bothrops jararacussu. 
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Nas áreas do continente de Cananéia continente, ao longo da Rodovia SP 

226, da Estrada José Herculano de Oliveira Pires e da Estrada Itapitangui-Ariri, 

foram obtidos 114 exemplares de serpentes, de 24 espécies diferentes (Figura 19). 

As espécies de serpentes mais coletadas foram Liophis miliaris, com 25 indivíduos 

coletados (21,93%), Bothrops jararaca, com 14 indivíduos coletados (12,28%), 

Sibynomorphus neuwiedi, com 11 indivíduos (9,65%) e Chironius fuscus e Dipsas 

neivai, com nove indivíduos cada (7,89%). As amostras de oito espécies 

apresentaram um único exemplar (0,88%): Chironius exoletus, C. foveatus, Dipsas 

alternans, Echinanthera bilineata, Erythrolamprus aesculapii, Imantodes cenchoa, 

Liophis amarali e Siphlophis pulcher. 

 
 Na Ilha de Cananéia foram capturados 82 exemplares de serpentes 

pertencentes a 16 espécies (Figura 20). As espécies mais amostradas foram Liophis 

miliaris com 23 indivíduos coletados (28,05%), Sibynomorphus neuwiedi com 13 

indivíduos (15,85%), Bothrops jararaca e B. jararacussu, com nove exemplares em 

cada espécie (10,97%). As espécies mais raras, com amostras de um exemplar em 

cada espécie (1,22%) foram Chironius exoletus, Erythrolamprus aesculapii, 

Siphlophis pulcher e Tomodon dorsatus.  

 
 Na Ilha do Cardoso foram coletados 63 indivíduos, de 18 espécies diferentes 

de serpentes (Figura 21). As espécies mais comuns foram Bothrops jararacussu, 

com 18 indivíduos coletados (28,57%), Spilotes pullatus, com oito indivíduos 

(12,70%), Chironius fuscus, com cinco exemplares (7,94%) e Bothrops jararaca, 

Chironius exoletus, Liophis miliaris e Tropidodryas serra, com amostras de quatro 

indivíduos coletados (6,35%).  Sete espécies apresentaram amostras com apenas 

um exemplar coletado (1,59%): Chironius bicarinatus, Dipsas petersi, Echinanthera 

bilineata, E. cephalostriata, Helicops carinicaudus, Oxyrhopus clathratus e Xenodon 

neuwiedii.  
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Figura 19: Abundância relativa em porcentagem e número de serpentes obtidas nas 
áreas do continente de amostras coletadas nas estradas do Município entre 2004 e 
2006. O número de indivíduos coletados de cada espécie está indicado acima de 
cada barra. Cada espécie está indicada com as letras iniciais do nome genérico e 
específico, exceto Bjus = Bothrops jararacussu e Spch = Siphlophis pulcher. 
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Figura 20: Abundância relativa em porcentagem e número de serpentes obtidas nas 
áreas do continente de amostras coletadas na Ilha de Cananéia entre 2004 e 2006. 
O número de indivíduos coletados de cada espécie está indicado acima de cada 
barra. Cada espécie está indicada com as letras iniciais do nome genérico e 
específico, exceto Bjus = Bothrops jararacussu e Spch = Siphlophis pulcher. 



 70

Ilha do Cardoso 
(N=63)
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Figura 21: Abundância relativa em porcentagem e número de serpentes coletadas 
na Ilha do Cardoso entre 2004 e 2006. O número de indivíduos coletados de cada 
espécie está indicado acima de cada barra. Cada espécie está indicada com as 
letras iniciais do nome genérico e específico, exceto Bjus = Bothrops jararacussu. 
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 A Tabela 11 indica a composição e distribuição dos lagartos e anfisbenas 

coletados nas diferentes localidades do continente, Ariri, Mandira e Sítio Bela Vista e 

Ilha do Bom Abrigo, Ilha de Cananéia e Ilha do Cardoso. Novamente, observa-se 

uma variação na composição e abundância entre as localidades. 

 

Tabela 11: Composição, distribuição e abundância dos lagartos e anfisbenas 
coletados em diferentes localidades no Município de Cananéia. 
 
Família Espécie Ariri Mandira 

Sítio Bela 
Vista * 

Ilha Bom 
Abrigo 

Ilha 
Cananéia 

Ilha do 
Cardoso

Anguidae Diploglossus fasciatus 0 1 0 0 0 0 
Anguidae Ophiodes sp. 1 9 1 0 0 0 
Gekkonidae Hemidactylus mabouia 1 0 0 4 7 0 
Gymnophthalmidae Colobodactylus taunayi 0 0 0 0 0 1 
Gymnophthalmidae Placosoma glabellum 0 1 0 0 0 1 
Leiosauridae Enyalius iheringii 1 6 0 0 0 9 
Teiidae Tupinambis merianae 0 4 0 0 1 2 
Amphisbaenidae Leposternon microcephalum 0 5 0 0 5 1 
 
* Sítio Bela Vista, Bairro Rio Branco, parte continental do Município. 

 

 A localidade com maior número de espécies coletadas foi Mandira, com cinco 

espécies de lagartos e uma anfisbena. Os lagartos mais comuns foram Ophiodes sp. 

com nove indivíduos coletados e Enyalius iheringii, com seis exemplares. Foram 

coletadas cinco anfisbenas. Os lagartos menos coletados, com amostras de um 

exemplar cada, foram Diploglossus fasciatus e Placosoma glabellum.  

 

 A Ilha do Cardoso apresentou amostras de quatro espécies de lagartos e 

uma anfisbena. Os lagartos mais amostrados foram Enyalius iheringii, com nove 

exemplares e Tupinambis merianae, com dois exemplares. As outras duas espécies, 

Colobodactylus taunayi e Placosoma glabellum, apresentaram amostras de um 

exemplar. O anfisbenídeo Leposternon microcephalum apresentou amostra de um 

exemplar. 

 

 Na Ilha de Cananéia, foram coletadas duas espécies de lagartos e uma 

espécie de anfisbena; na Ilha do Bom Abrigo, uma espécie de lagarto. Na 

comunidade do Ariri, foram obtidas três espécies de lagartos; e no Sítio Bela Vista, 

continente, foram obtidas amostras de uma espécie.  
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1.4. Variação sazonal 
 
 Foi observada uma variação na quantidade de animais coletados nos 

diferentes meses do ano. O número de serpentes coletadas durante a estação seca, 

de junho a setembro, foi significativamente menor em relação à estação chuvosa, de 

outubro a maio (X2=6,2224; 1 G.L.; n = 444; p=0,012614).  
 

A Figura 22 mostra a variação sazonal na coleta de serpentes. Os meses 

com amostras de coleta maiores nos dois anos de amostragem foi novembro. Em 

novembro de 2004 foram coletados 86 exemplares, 19,4% do total; em novembro de 

2005, foram coletados 65 indivíduos (14,64%). Os meses com menor número de 

capturas foram outubro de 2004, com apenas dois indivíduos coletados (0,45%); 

maio de 2004 e agosto de 2005, com 10 serpentes coletadas (2,25%) e fevereiro de 

2006, com 11 exemplares coletados (2,48%). A mesma variação foi observada no 

número de espécies, ou seja, a riqueza de espécies (Figura 23).  Nos meses de 

novembro foram coletadas mais espécies, 17 e 16, respectivamente para os anos de 

2004 e 2005. 

 

 O número de lagartos e anfisbenas coletados durante a estação seca, de 

junho a setembro, não foi significativamente diferente em relação à estação 

chuvosa, de outubro a maio (X2=0,00042753; 1 G.L.; n = 61; p=0,9835).  No entanto, 

o mês com maior número de capturas também foi novembro (Figura 24), com 21 

exemplares coletados (45,90%). O mês com menor número de exemplares 

coletados foi junho, com um único exemplar (1,64%). Os meses com maior número 

de espécies coletadas foram novembro de 2004, com cinco espécies, 62,5% do total 

de espécies e novembro de 2005, também com cinco espécies coletadas (Figura 

25). 
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Freqüencia mensal serpentes coletadas (N = 444)
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Figura 22: Número de serpentes coletadas mensalmente no Município de Cananéia 
no período 2004 a 2006. O número de indivíduos coletados está indicado acima de 
cada barra. 
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Figura 23: Número de espécies de serpentes coletadas mensalmente no Município 
de Cananéia no período 2004 a 2006. O número de espécies coletadas está 
indicado acima de cada barra. 
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Freqüência mensal de lagartos e anfisbenas 
coletados (N = 61)
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Figura 24: Número de lagartos e anfisbenas coletadas mensalmente no Município de 
Cananéia no período 2003 a 2005. O número de indivíduos coletados está indicado 
acima de cada barra. 
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Figura 25: Número de espécies de lagartos e anfisbenas coletados mensalmente no 
Município de Cananéia no período 2003 a 2006. O número de espécies coletadas 
está indicado acima de cada barra. 
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1.5. Resultados dos Métodos de Coleta 
 

 Foram empregados quatro diferentes métodos de amostragem: procura 

limitada por tempo, armadilhas de interceptação e queda (AIQ), coleta de terceiros e 

procura em estradas.  As Tabelas 12 e 13 sumarizam os resultados para serpentes 

e lagartos e anfisbenas, respectivamente. 

 
Tanto para serpentes quanto para lagartos e anfisbenas o método que 

coletou mais exemplares foi a coleta de terceiros: 47,30% das serpentes coletadas e 

52,46% dos lagartos e anfisbenas capturados (Figuras 26 e 27). Não foi coletada 

nenhuma serpente nas armadilhas de interceptação e queda e nenhum lagarto ou 

anfisbena na procura em estradas. 

 

 A coleta nas estradas, apesar de não ter coletado tantos exemplares de 

serpentes como a coleta de terceiros coletou mais espécies: 24 espécies, contra 21 

das doações. Duas espécies, Dipsas alternans e Liophis amarali só foram 

amostradas por esse método. O método de armadilhas de interceptação e queda 

não se mostrou eficiente na captura de serpentes; nenhum exemplar foi coletado 

usando essa metodologia. A procura limitada por tempo contribuiu com menos 

exemplares e menor número de espécies, 36% do total de indivíduos e 56% do total 

de espécies, mas coletou espécies raras como Echinanthera bilineata e E. 

cephalostriata.  

 

 
 Para lagartos e anfisbenas, apesar da coleta de terceiros contribuírem com 

um maior número de exemplares, o número de espécies obtido foi igual. As 

armadilhas de interceptação e queda contribuíram com poucos exemplares de 

apenas duas espécies. Entretanto, uma espécie, Colobodactylus taunayi só foi 

obtida por esse método. 
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Tabela 12: Número de serpentes coletadas por método de amostragem no Município 
de Cananéia. CT: Coletas de Terceiros; PE: Procura em Estradas; PLT: Procura 
Limitada por Tempo; AIQ: Armadilhas de Interceptação e Queda. 
 
Geral CT PE PLT AIQ N 
Liophis miliaris 54 46 2 0 102 
Bothrops jararacussu 35 16 13 0 64 
Bothrops jararaca 26 18 5 0 49 
Sibynomorphus neuwiedi 19 24 0 0 43 
Chironius fuscus 9 13 5 0 27 
Spilotes pullatus 7 7 8 0 22 
Xenodon neuwiedii 9 6 1 0 16 
Oxyrhopus clathratus 5 10 0 0 15 
Micrurus corallinus 8 4 1 0 13 
Chironius foveatus 4 5 3 0 12 
Dipsas neivai 2 9 0 0 11 
Tomodon dorsatus 6 4 0 0 10 
Dipsas petersi 5 3 0 0 8 
Erythrolamprus aesculapii 6 2 0 0 8 
Helicops carinicaudus 2 6 0 0 8 
Tropidodryas serra 5 2 1 0 8 
Chironius bicarinatus 3 4 0 0 7 
Chironius exoletus 1 2 4 0 7 
Chironius laevicollis 2 2 1 0 5 
Echinanthera bilineata 0 1 1 0 2 
Imantodes cenchoa 1 1 0 0 2 
Siphlophis pulcher 1 1 0 0 2 
Dipsas alternans 0 1 0 0 1 
Echinanthera cephalostriata 0 0 1 0 1 
Liophis amarali 0 1 0 0 1 
Total de indivíduos 210 188 46 0 444 
% do total de indivíduos 47,3 42,34 10,36 0 100 
Total de espécies 21 24 13 0 25 
% do total de espécies 84 96 56 0 100 

 

 
Tabela 13: Número de lagartos e anfisbenas coletados por método de amostragem 
no Município de Cananéia 
 
Espécie CT PE PLT AIQ N 
Enyalius iheringii 8 0 5 3 16 
Hemidactylus mabouia 0 0 12 0 12 
Ophiodes sp. 9 0 2 0 11 
Leposternom microcephalum 8 0 3 0 11 
Tupinambis merianae 5 0 2 0 7 
Placosoma glabellum 1 0 1 0 2 
Diploglossus fasciatus 1 0 0 0 1 
Colobodactylus taunayi 0 0 0 1 1 
Total de indivíduos 32 0 25 4 61 
% do total de indivíduos 52,46 0 40,98 6,56 100 
Total de espécies 6 0 6 2 8 
% do total de espécies 75 0 75 25 100 
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Figura 26: Resultados dos métodos de amostragem para serpentes. Os números 
acima das barras referem-se ao número de exemplares obtidos com cada método. 
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Figura 27: Resultados dos métodos de amostragem para lagartos e anfisbenas. Os 
números acima das barras referem-se ao número de exemplares obtidos com cada 
método. AIQ = armadilhas de interceptação e queda. 
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1.6. Riqueza de espécies e abundância relativa de acordo com o método de 
amostragem 
 
1.6.1. Serpentes 

 A comunidade de serpentes amostrada por cada um dos métodos de coleta 

empregados mostrou diferenças na composição e abundância relativa das espécies 

de serpentes (Figuras 28, 29 e 30; Tabela 12). 

 

  A Figura 28 reúne todos os animais coletados por terceiros nas 

comunidades de Ariri e Mandira na área do continente, Cambriú e Foles, na Ilha do 

Cardoso, Ilha do Bom Abrigo e na Ilha de Cananéia. As espécies mais coletadas 

foram Liophis miliaris, com 54 indivíduos, 25,71% do número de animais obtidos por 

esse método; Bothrops jararacussu, com 35 exemplares (16,67%); Bothrops 

jararaca, com 26 indivíduos (12,38%) e Sibynomorphus neuwiedi, com 19 capturas 

(9,05%). Três espécies apresentaram apenas um indivíduo de cada espécie 

coletado, representando cada uma 0,48% do total: Chironius exoletus, Imantodes 

cenchoa e Siphlophis pulcher. As doações de terceiros totalizaram 210 animais, de 

21 espécies (Tabela 11). 

 

 A Figura 29 mostra os animais obtidos por coleta nas estradas, somando os 

exemplares coletados na área continental e na Ilha de Cananéia. As espécies mais 

freqüentes foram Liophis miliaris, com 46 indivíduos, 24,47% do total amostrado por 

esse método; Sibynomorphus neuwiedi, com 24 indivíduos (12,77%); Bothrops 

jararaca, com 18 exemplares (9,57%) e Bothrops jararacussu, com 16 indivíduos 

(8,51%). Quatro espécies tiveram apenas um exemplar coletado, representando 

cada uma 0,53% do total: Dipsas alternans, Echinanthera bilineata, Liophis amarali e 

Siphlophis pulcher. As coletas de estradas obtiveram no total 188 indivíduos, de 24 

espécies. 
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Doações de Terceiros - Serpentes (N = 210)
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Figura 28: Riqueza e abundância relativa da comunidade de serpentes amostrada 

por meio de coletas de terceiros. O número de indivíduos coletados está indicado 

acima de cada barra. Cada espécie está indicada com as letras iniciais do nome 

genérico e específico, exceto Bjus = Bothrops jararacussu e Spch = Siphlophis 

pulcher. 

Coleta em Estradas - Serpentes (N = 188)
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Figura 29: Riqueza e abundância relativa da comunidade de serpentes amostrada 

por meio de coletas em estradas. O número de indivíduos coletados está indicado 

acima de cada barra. Cada espécie está indicada com as letras iniciais do nome 

genérico e específico, exceto Bjus = Bothrops jararacussu e Spch = Siphlophis 

pulcher 
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Procura Limitada por Tempo - Serpentes (N = 46)
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Figura 30: Riqueza e abundância relativa da comunidade de serpentes amostrada 
por meio de procura limitada por tempo. O número de indivíduos coletados está 
indicado acima de cada barra. Cada espécie está indicada com as letras iniciais do 
nome genérico e específico, exceto Bjus = Bothrops jararacussu. 
 

Na Figura 30 são apresentados os resultados da procura limitada por tempo. 

As quatro espécies mais coletadas foram: Bothrops jararacussu, com 13 indivíduos, 

representando 28,26% do total de animais coletados por esse método; Spilotes 

pullatus, com oito indivíduos (17,39%) e Bothrops jararaca e Chironius fuscus, 

ambas com cinco indivíduos coletados, ou 10,87% cada. Seis espécies 

apresentaram apenas um indivíduo coletado, representando 2,17% cada: 

Echinanthera bilineata, Echinanthera cephalostriata, Chironius laevicollis, Micrurus 

corallinus, Tropidodryas serra e Xenodon neuwiedii. 

 
1.6.2. Lagartos e Anfisbenas 

 O método de coleta de terceiros (Figura 31; Tabela 12) foi o que mais 

contribuiu com exemplares de lagartos e anfisbenas. A espécie de lagarto com maior 

número de indivíduos coletados foi Ophiodes sp., com nove exemplares, que 

representa 28,12% de todos os indivíduos amostrados com essa metodologia; as 

outras duas espécies com amostras de oito indivíduos cada (25%) foram o lagarto 

Enyalius iheringii e a anfisbena Leposternon microcephalum. Os lagartos 

Diploglossus fasciatus e Placosoma glabellum apresentaram amostras com um 

exemplar de cada espécie, 3,12% do total. 
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 O método de procura limitada por tempo (Figura 32) contribuiu com o mesmo 

número de espécies coletadas pelo método coleta de terceiros, com amostras de 

cinco espécies de lagartos e uma espécie de anfisbena. A espécie mais coletada foi 

o lagarto Hemidactylus mabouia, com 12 exemplares, 48% dos exemplares obtidos 

por essa metodologia. As amostras numéricas seguintes mais coletadas foram o 

lagarto Enyalius iheringii, com cinco exemplares, 20% dos animais amostrados e a 

anfisbena Leposternon microcephalum, com três indivíduos, 12%. O lagarto 

Placosoma glabellum apresentou como amostra coletada um exemplar, o que 

representou 4% do total. 

 

 As armadilhas de interceptação e queda (Figura 33) amostraram duas 

espécies de lagartos, sendo três indivíduos de Enyalius iheringii e um exemplar de 

Colobodactylus taunayi. O único indivíduo coletado de Colobodactylus taunayi neste 

estudo foi obtido por essa metodologia. 

 

 

 

 

Doações de Terceiros - Lagartos e anfisbenas 
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Figura 31: Riqueza e abundância relativa da comunidade de lagartos e 

anfisbenas amostrada por meio de coletas de terceiros. O número de indivíduos 

coletados está indicado acima de cada barra. Cada espécie está indicada com as 

letras iniciais do nome genérico e específico, exceto Ophi = Ophiodes sp. 
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Procura Limitada por Tempo - Lagartos e 
anfisbenas (N = 25)
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Figura 32: Riqueza e abundância relativa da comunidade de lagartos e anfisbenas 
amostrada por meio de procura limitada por tempo. O número de indivíduos 
coletados está indicado acima de cada barra. Cada espécie está indicada com as 
letras iniciais do nome genérico e específico, exceto Ophi = Ophiodes sp. 
 
 
 
 
 
 

Armadilhas de Interceptação e Queda - Lagartos 
(N = 4)
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Figura 33: Riqueza e abundância relativa da comunidade de lagartos e anfisbenas 
amostrada por meio de armadilhas de interceptação e queda. O número de 
indivíduos coletados está indicado acima de cada barra. Cada espécie está indicada 
com as letras iniciais do nome genérico e específico 
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1.6.3. Diversidade 
 
 
 Foram realizadas curvas de rarefação de espécies de serpentes para os 

seguintes métodos de amostragem: coleta de terceiros, coleta em estradas e 

procura limitada por tempo. As curvas de rarefação de espécies de serpentes, para 

os três métodos de amostragem, não se estabilizaram e não atingiram a assíntota 

(Figuras 34, 36 e 38).  

 

 As estimativas de riqueza para o método de coleta de terceiros variaram de 

21,74 para o Chao 1 até 24,00 para o Jackknife 2 (Figura 35). Esses valores 

sugerem que foram obtidos entre 87% a 97% da fauna acessível a esse método. 

 
Para o método de coleta em estradas, as estimativas de riqueza variaram de 

26,00 para Chao 1 até 31,83 para Jackknife 2 (Figura 37). Esses números indicam 

que foram obtidos entre 75% a 92% da fauna que esse método teoricamente 

amostraria. 

 
 O método de procura limitada por tempo gerou estimativas de riqueza que 

variaram de 15,42 para Bootstrap até 23,80 para Jackknife 2 (Figura 39). Esses 

valores apontam que o método conseguiu amostrar entre 55% e 84% da fauna 

acessível a esse método. 

  
Em relação aos lagartos e anfisbenas, as curvas de rarefação de espécies 

para o método de coleta de terceiros também não atingiu a assíntota (Figura 40). As 

estimativas de riqueza para o método de coleta de terceiros variaram de 6,80 para o 

Bootstrap até 9,89 para o Chao 2 (Figura 41). Esses valores sugerem que foram 

obtidos entre 61% a 88% da fauna que esse método é capaz de amostrar. 

 

O método de procura limitada por tempo não resultou numa curva de 

rarefação de espécies com curva estabilizada e uma clara assíntota (Figura 42). 

Nesse método as estimativas de riqueza que variaram de 6,00 para Chao 1 e Chao 

2 até 6,99 para Jackknife 1 (Figura 43). Esses valores apontam que o método 

conseguiu amostrar entre 86% até 100% da fauna passível de ser amostrada por 

esse método. 
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Curva de rarefação - Serpentes- 
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Figura 34: Curva de rarefação de espécies para 57 amostras de serpentes através 
do método de coleta por terceiros, gerada a partir de 1000 aleatorizações (ver 
detalhes em análise de dados). 
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Figura 35: Desempenho dos estimadores de riqueza em relação ao aumento do 
número amostral para o método coleta de terceiros. 
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Curva de rarefação - Serpentes
Coleta em estradas

24 spp.; N=188
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Figura 36: Curva de rarefação de espécies para 36 amostras de serpentes através 
do método de coleta em estradas, gerada a partir de 1000 aleatorizações (ver 
detalhes em análise de dados). 
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Figura 37: Desempenho dos estimadores de riqueza em relação ao aumento do 
número amostral para o método coleta em estradas. 
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Curva de rarefação - Serpentes 
PLT
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Figura 38: Curva de rarefação de espécies para 125 amostras de serpentes através 
do método de coleta PLT, procura limitada por tempo, gerada a partir de 1000 
aleatorizações (ver detalhes em análise de dados). 
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Figura 39: Desempenho dos estimadores de riqueza em relação ao aumento do 
número amostral para o método coleta procura limitada por tempo. 
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Curva de rarefação - Lagartos e Anfisbenas - Coleta de Terceiros
6 spp.; N=32
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Figura 40: Curva de rarefação de espécies para 57 amostras de lagartos e 
anfisbenas através do método de coleta por terceiros, gerada a partir de 1000 
aleatorizações (ver detalhes em análise de dados). 
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Figura 41: Desempenho dos estimadores de riqueza em relação ao aumento do 
número amostral para o método coleta de terceiros. 
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Curva de rarefaçào - Lagartos e Anfisbenas 
PLT
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Figura 42: Curva de rarefação de espécies para 133 amostras de lagartos e 
anfisbena através do método de coleta PLT, procura limitada por tempo, gerada a 
partir de 1000 aleatorizações (ver detalhes em análise de dados). 
 
 
 

Estimadores de Riqueza - Lagartos e Anfisbenas
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ACE - 6,46

ICE - 6,43

Jack 1 -  6,99

Jack 2 - 6,02

Chao 1 - 6,00

Chao 2 -  6,00

Boot st rap - 6,75

 
Figura 43: Desempenho dos estimadores de riqueza em relação ao aumento do 
número amostral para o método coleta procura limitada por tempo. 
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1.7. Comparações da composição faunística de serpentes, lagartos e 
anfisbenas do Município de Cananéia com outras áreas de Floresta Atlântica 
dos Estados de São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro e Bahia 
 

A região do Município de Cananéia mostrou uma maior similaridade na fauna 

de serpentes comparada com as regiões costeiras, em especial região da Juréia 

(CSB=0,83), Picinguaba (CSB=0,78) e região litorânea do Paraná (CSB=0,73) 

(Tabela 14). Das regiões analisadas, Maricá, RJ (CSB=0,24); serra do Japi 

(CSB=0,30) e Estação Ecológica do Bananal (CSB=0,35) apresentaram a menor 

similaridade faunística com a região de Cananéia. 

 

Na análise das comunidades de lagartos e anfisbenas, novamente a região 

da Juréia apresentou a maior similaridade (CSB=0,76), seguida pela Reserva de 

Morro Grande (CSB=0,43) e Parque Estadual Intervales (CSB=0,37) (Tabela 15). A 

região com menor similaridade foi Una, BA (CSB=0,15), seguida por Maricá, RJ, 

com CSB=0,20. 

 

Tabela 14: Coeficientes de Semelhança Biogeográfica entre nove taxocenoses de 

serpentes de regiões da Floresta Atlântica dos Estados do Paraná, São Paulo e Rio 

de Janeiro. Os números em negrito, na diagonal, representam a riqueza de 

espécies, os números acima da diagonal representam o número de espécies 

compartilhadas e os números abaixo da diagonal representam o CSB.  

 

 Cananéia 
SP 

Juréia 
SP 

Picinguaba 
SP 

Região Atlântica 
PR 

Japi 
SP 

Intervales 
SP 

Santa 
Virgínia SP 

Bananal 
SP 

Maricá 
RJ 

Cananéia - SP 33 27 23 28 7 13 15 9 6 
Juréia – SP 0,83 32 21 26 7 14 15 8 5 
Picinguaba – SP 0,78 0,72 26 21 8 11 14 8 6 
Região Atlântica - PR 0,73 0,71 0,63 41 8 15 15 13 6 
Japi - SP 0,30 0,31 0,41 0,30 13 8 9 7 3 
Intervales – SP 0,51 0,56 0,50 0,51 0,52 18 12 9 6 
Santa Vigínia – SP 0,50 0,51 0,53 0,44 0,45 0,53 27 11 6 
Bananal - SP 0,35 0,31 0,35 0,43 0,44 0,49 0,48 19 4 
Maricá -RJ 0,24 0,21 0,29 0,21 0,21 0,29 0,28 0,23 16 
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Tabela 15: Coeficientes de Semelhança Biogeográfica entre nove taxocenoses de 

lagartos e anfisbenas de regiões da Floresta Atlântica dos Estados do Paraná, São 

Paulo, Rio de Janeiro e Bahia. Os números em negrito, na diagonal, representam a 

riqueza de espécies, os números acima da diagonal representam o número de 

espécies compartilhadas e os números abaixo da diagonal representam o CSB. 

 
 Cananéia  

SP 
Juréia 

SP 
Intervales 

SP 
Japi 
SP 

Morro 
Grande – SP 

Região de 
Londrina – PR 

Bananal  
SP 

Maricá  
RJ 

Una 
BA 

Cananéia – SP 9 8 3 2 3 2 2 2 2 
Juréia – SP 0,76 12 2 3 3 2 4 3 3 
Intervales – SP 0,37 0,32 7 3 1 2 3 2 1 
Japi – SP 0,27 0,33 0,46 6 1 2 1 2 1 
Morro Grande – SP 0,43 0,35 0,17 0,18 5 1 3 1 1 
Região de Londrina – PR 0,27 0,21 0,29 0,31 0,17 7 1 3 3 
Bananal – SP 0,27 0,44 0,46 0,17 0,46 0,15 6 1 1 
Maricá - RJ 0,20 0,26 0,22 0,23 0,15 0,33 0,12 11 5 
Una - BA 0,15 0,21 0,08 0,09 0,09 0,25 0,09 0,36 17 

 
 
 
1.7.1. Comparações da composição faunística de serpentes, lagartos e 
anfisbenas das Ilhas de Cananéia, Cardoso e Bom Abrigo com outras Ilhas do 
litoral dos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia 

 

 Os dados para a Ilha de Cananéia apresentaram maior semelhança na 

composição da fauna de serpentes com a Ilha do Cardoso (CSB=0,85), seguida de 

Ilhabela (CSB=0,75) e Ilha Grande (CSB=0,67) (Tabela 16). A similaridade com a 

Ilha de Alcatrazes foi muito baixa (CSB=0,17) e não houve nenhuma similaridade 

com a Ilha da Queimada Grande.  

 

A Ilha do Cardoso apresentou maiores semelhanças faunísticas com a Ilha 

Grande (CSB=0,68) e com Ilhabela (CSB=0,67). A menor similaridade apresentada 

foi com a Ilha de Alcatrazes (CSB=0,08) e não houve semelhança faunística com a 

Ilha da Queimada Grande. Os dados da Ilha do Bom Abrigo apresentaram maior 

similaridade com a Ilha Anchieta (CSB=0,40), em seguida com os das ilhas de 

Cananéia e Ilhabela (CSB=0,18). Não houve semelhança faunística com as ilhas de 

Alcatrazes e da Queimada Grande. 

 

A composição faunística de lagartos e anfisbenas na Ilha de Cananéia apresentou 

maior semelhança com a Ilha do Cardoso (CSB=0,54) e Ilhas da Queimada Grande 

e Anchieta, cada uma com CSB=0,44 (Tabela 17). A Ilha do Cardoso apresentou 
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maior CSB em relação à Ilha Grande (CSB=0,55) e em ordem decrescente Ilha 

Anchieta e da Queimada Grande, cada uma com CSB=0,50. Tanto a Ilha de 

Cananéia quanto a Ilha do Cardoso apresentaram menor similaridade faunística com 

o Arquipélago de Abrolhos, CSB = 0,14 e CSB = 0,20, respectivamente.  

 

A Ilha do Bom Abrigo apresentou maior semelhança faunística com a Ilha de 

Alcatrazes e com o Arquipélago de Abrolhos, cada uma com CSB=0,50. Sua menor 

semelhança foi com a Ilha Grande (CSB=0,17).   

  

Tabela 16: Coeficientes de Semelhança Biogeográfica entre taxocenoses de 

serpentes das Ilhas de Cananéia, Cardoso e Bom Abrigo com outras Ilhas do litoral 

dos Estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Os números em negrito, na diagonal, 

representam a riqueza de espécies, os números acima da diagonal representam o 

número de espécies compartilhadas e os números abaixo da diagonal representam 

o CSB.   

 
 Cananéia 

SP 
Cardoso 

SP 
Bom 

Abrigo SP
Queimada 
Grande SP 

Alcatrazes 
SP 

Ilhabela 
SP 

Anchieta 
SP 

Grande 
RJ 

Cananéia -SP 20 17 2 0 2 15 3 14 
Cardoso -SP 0,85 22 2 0 1 14 3 15 
Bom Abrigo - SP 0,18 0,17 2 0 0 2 1 2 
Queimada Grande - SP 0 0 0 2 1 1 0 0 
Alcatrazes - SP 0,17 0,08 0 0,33 4 3 0 2 
Ilhabela - SP 0,75 0,67 0,18 0,09 0,25 20 3 14 
Anchieta -SP 0,26 0,24 0,40 0 0 0,26 3 3 
Grande - RJ 0,67 0,68 0,17 0 0,15 0,67 0,24 22 
 

Tabela 17: Coeficientes de Semelhança Biogeográfica entre oito taxocenoses de 

lagartos e anfisbenas das Ilhas de Cananéia, Cardoso e Bom Abrigo com outras 

Ilhas do litoral dos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia. Os números em 

negrito, na diagonal, representam a riqueza de espécies, os números acima da 

diagonal representam o número de espécies compartilhadas e os números abaixo 

da diagonal representam o CSB. 

 
 Cananéia 

SP 
Cardoso 

SP 
Bom 

Abrigo SP 
Queimada 
Grande SP 

Alcatrazes 
SP 

Anchieta 
SP 

Grande 
RJ 

Abrolhos 
BA 

Cananéia – SP 4 3 1 2 1 2 3 1 
Cardoso – SP 0,54 7 1 3 2 3 5 1 
Bom Abrigo – SP 0,40 0,29 1 1 1 1 1 1 
Queimada Grande –SP 0,44 0,50 0,33 5 3 1 2 1 
Alcatrazes - SP 0,29 0,40 0,50 0,75 3 1 1 1 
Anchieta -SP 0,44 0,50 0,33 0,20 0,25 5 4 1 
Grande –RJ 0,40 0,55 0,17 0,25 0,14 0,50 11 2 
Abrolhos - BA 0,14 0,20 0,50 0,25 0,33 0,25 0,29 3 
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1.8. Distribuição dos animais coletados pelas diferentes formações vegetais 
 

 A Tabela 18 mostra a distribuição dos animais de acordo com a formação 

vegetal do local onde foram coletados segundo descrição apresentada no item 

Áreas de Estudo. Além dessas categorias, a Tabela 18 mostra uma quinta categoria, 

áreas antropizadas.  

  

 Na restinga foram coletadas 24 espécies de serpentes, três espécies de 

lagartos e uma de anfisbena. Foi a área com o maior número de espécies 

amostradas, um total de 28. Na área de transição da restinga para a floresta 

ombrófila de terras baixas foram coletadas 14 espécies de serpentes e uma de 

lagartos. Nas regiões de floresta ombrófila densa de terras baixas foram capturadas 

seis espécies de serpentes e duas espécies de lagartos. Na área de floresta 

ombrófila submontana foram coletadas sete espécies de serpentes e duas de 

lagartos. Nas áreas antropizadas, foram amostradas sete espécies de serpentes, 

quatro de lagartos e uma anfisbena. 
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Tabela 18: Distribuição das espécies de serpentes, lagartos e anfisbenas pelas 

principais formações vegetais do Município de Cananéia. FODTB: Floresta 

Ombrófila Densa de Terras Baixas; FODS: Floresta Ombrófila Densa Submontana 

 
Espécie Área antropizada Restinga Transição Restinga/FODTB  FODTB FODSM 

Chironius bicarinatus  + + +  

Chironius exoletus  + +   

Chironius foveatus  + + +  

Chironius fuscus  + + +  

Chironius laevicollis  + +   

Dipsas alternans   +   

Dipsas petersi  + +   

Dipsas neivai  + +   

Echinanthera bilineata  +   + 

Echinanthera cephalostriata   +   

Erythrolamprus aesculapii  + +   

Helicops carinicaudus  + +   

Imantodes cenchoa  + +   

Liophis amarali  +    

Liophis miliaris + + +   

Oxyrhopus clathratus  + +   

Sibynimorphus neuwiedi + + +   

Siphlophis pulcher  + +   

Spilotes pullatus + + + + + 

Tomodon dorsatus  +   + 

Tropidodryas serra + + +   

Xenodon neuwiedii  +   + 

Micrurus corallinus + + + + + 

Bothrops jararaca + + + + + 

Bothrops jararacussu + + + + + 

Diploglossus fasciatus    +  

Ophiodes sp. +   +  

Hemidactylus mabouia + +    

Colobodactylus taunayi  +    

Placosoma glabellum     + 

Enyalius iheringii     + 

Tupinambis merianae + + +   

Leposternon microcephalum + +    

Total (serpentes) 7 24 14 6 7 
Total (lagartos/anfisbenas) 4 4 1 2 2 

Total (espécies) 11 28 15 8 9 
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1.9. Registros novos de espécies de Squamata nas ilhas e no continente 
 As informações obtidas dos registros em coleções, especialmente registro de 

fornecedores do Instituto Butantan, período 1983-2006, nem sempre indicaram 

claramente qual a região do Município de Cananéia, isto é, região continentais ou 

insulares. Como conseqüência, todos os exemplares de coleções que não tivessem 

explicitamente declarada sua procedência foram considerados como sendo registros 

para a região do continente.  

 

Uma das importantes contribuições deste trabalho foi permitir estabelecer as 

procedências exatas dos animais e fazer listas confiáveis de espécies para cada 

ilha. As coletas efetuadas permitiram acrescentar novos registros para as ilhas do 

Bom Abrigo, Cananéia e do Cardoso. 

 

Os novos registros para as ilhas foram: 

a) Ilha do Bom Abrigo: um lagarto 

Sauria: Gekkonidae: Hemidactylus mabouia; 

b) Ilha de Cananéia: uma anfisbena e um lagarto 

Amphisbaenia: Amphisbaenidae: Leposternon microcephalum; 

Sauria: Teiidae: Tupinambis merianae; 

c) Ilha do Cardoso: três lagartos e sete serpentes: 

Sauria: Gymnophthalmidae: Placosoma glabellum; 

Sauria: Leiosauridae: Enyalius iheringii; 

Sauria: Teiidae: Tupinambis merianae; 

Serpentes: Colubridae: Chironius bicarinatus, Chironius foveatus, Dipsas petersi, 

Echinanthera bilineata, Echinanthera cephalostriata, Helicops carinicaudus e 

Xenodon neuwiedii. 

 

 No continente foram detectados nove registros novos de espécies de 

serpentes, cinco de lagartos e um de anfisbena. 

Serpentes: Colubridae: Chironius bicarinatus, C. exoletus, Dipsas alternans; D. 

neivai, Echinanthera bilineata, Helicops carinicaudus, Liophis amarali; Siphlophis 

pulcher, Xenodon neuwiedii; 

Sauria: Anguiidae: Diploglossus fasciatus; 

Sauria: Anguiidae: Ophiodes sp.; 

Sauria: Gymnophthalmidae: Placosoma glabellum; 

Sauria: Leiosauridae: Enyalius iheringii; 

Sauria: Teiidae: Tupinambis merianae; 

Amphisbaenia: Amphisbaenidae: Leposternon microcephalum. 
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RESULTADOS 
2. ESTUDO CROMOSSÔMICOS 
 
 A Tabela 19 apresenta os resultados de estudos cromossômicos em cinco 
espécies de Sauria e uma de Amphisbaenia do Município de Cananéia e municípios 
próximos. 
 
 
 
Tabela 19: Cromossomos de Reptilia, Squamata, Sauria e Amphisbaenia com 
número da experiência dos animais estudados e sexo; número de células analisadas 
(N.C.A.), número diplóide (2n) e descrição do cariótipo (I; II; III) onde I número total 
de macrocromossomos metacêntricos e submetacêntricos, II número de 
macrocromossomos subtelocêntricos e telocêntricos e III microcromossomos 
(PECCININI-SEALE, 1981); número fundamental (N.F.) 
 
Família Espécie Experiência Sexo N.C.A. 2n(I;II;III) N.F. 
Anguidae Diploglossus fasciatus 3511 F 17 36(12; 0; 24) 48 
Anguidae Diploglossus fasciatus 3576 M 12 36(12; 0; 24) 48 
Gekkonidae Hemidactylus mabouia 3330 F 23 42(8; 20; 14) 50 
Gekkonidae Hemidactylus mabouia 3103 M 18 42(8; 20; 14) 50 
Gekkonidae Hemidactylus mabouia 3102 M 38 42(8; 20; 14) 50 
Gymnphthalmidae Colobodactylus taunayi 3440 F 4 42(12; 6; 24) 54 
Gymnphthalmidae Colobodactylus taunayi 3611 M 35 42(12; 6; 24) 54 
Gymnphthalmidae Placosoma glabellum 3527 F 13 58(0; 24; 34) 58 
Leiosauridae Enyalius iheringii 3490 F 45 36(12; 0; 24) 48 
Leiosauridae Enyalius iheringii 3439 M 21 36(12; 0; 24) 48 
Leiosauridae Enyalius iheringii 3515 F 23 36(12; 0; 24) 48 
Leiosauridae Enyalius iheringii 3514 F 24 36(12; 0; 24 48 
Amphisbaenidae Leposternon microcephalum 3489 F 46 34(12; 0; 22) 46 
Amphisbaenidae Leposternon microcephalum 3109 F 25 34(12; 0; 22) 46 
Amphisbaenidae Leposternon microcephalum 3112 M 9 34(12; 0; 22 46 
Amphisbaenidae Leposternon microcephalum 3487 F 15 34(12; 0; 22) 46 
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2.1. Diploglossus fasciatus 
 
 Foram analisados cromossomos de dois exemplares, um macho e uma 

fêmea a partir de suspensão celular de medula óssea. O cariótipo apresenta número 

diplóide 2n=36 cromossomos com 12 macrocromossomos metacêntricos e 24 

microcromossomos. O cariótipo pode ser representado como 36(12; 0; 24),  N.F. = 

48. Não foi detectado mecanismo cromossômico de determinação do sexo. 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 44: Cariótipo de Diploglossus fasciatus, macho; Pindaúba, Jacupiranga; 

células de suspensão celular de medula; 2n=36 cromossomos; 36 (12; 0; 24). 

Barra=10 µm. 
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2.2. Hemidactylus mabouia 
 

 As preparações cromossômicas provenientes de suspensão celular de 

medula óssea um macho de Hemidactylus mabouia apresentaram um cariótipo com 

número diplóide 2n=42 cromossomos. Há quatro pares de macrocromossomos 

metacêntricos e submetacêntricos, 10 pares de macrocromossomos 

subtelocêntricos e telocêntricos e sete pares de microcromossomos. Os pares de 

macrocromossomos 1, 2, 6 e 14 são submetacêntricos; os pares 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 

11, 12 e 13 são subtelocêntricos. O cariótipo pode ser representado como 42(8; 20; 

14), N.F. = 50. Não foi detectado mecanismo cromossômico de determinação do 

sexo. 

 

 

 

 

 

 
Figura 45: Cariótipo de Hemidactylus mabouia; macho; Ilha do Bom Abrigo; células 

de suspensão celular de medula; 2n=42 cromossomos; 42 (8; 20; 14). Barra=10 µm. 
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2.3. Colobodactylus taunayi 
 

Foram analisados cromossomos de dois exemplares, um macho e uma 

fêmea, de Colobodactylus taunayi obtidos a partir de suspensão celular de medula 

óssea e testículos. O cariótipo apresenta número diplóide 2n=42 cromossomos com 

12 macrocromossomos metacêntricos, seis macrocromossomos subtelocêntricos e 

24 microcromossomos. Os pares de macrocromossomos 1, 5, 6, 7, 8 e 9 são 

metacêntricos. Os pares de macrocromossomos 2, 3 e 4 são subtelocêntricos. O 

cariótipo pode ser representado como 42(12; 6; 24), N.F. = 54. Não foi detectado 

mecanismo cromossômico de determinação do sexo. Análise de metáfases 

meióticas em células de testículos mostrou 21 bivalentes em diacinese-metáfase I. 

 
 

 
 

Figuras 46A: Célula em diacinese-metáfase I, Colobodactylus taunayi; macho; 

Tapiraí; células de suspensão celular de testículos, mostrando 21 bivalentes; 46B: 

Cariótipo de Colobodactylus taunayi; macho; Tapiraí; células de suspensão celular 

de medula óssea; 2n=42 cromossomos; 42 (12; 6; 24). A escala é a mesma para as 

duas figuras. Barra =10 µm. 

 

 

 

 

46A

46B
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2.4. Placosoma glabellum 

 

 A preparação citológica de suspensão celular de medula óssea de um 

exemplar fêmea de Placosoma glabellum apresentou um número diplóide 2n=58 

cromossomos. O cariótipo é constituído por uma série gradual de cromossomos 

subtelocêntricos e telocêntricos. O cariótipo pode ser representado como 58(0; 24; 

34), N.F. 58. Não foi detectado par heteromórfico. Não foi detectado mecanismo 

cromossômico de determinação do sexo. Para facilitar a descrição do cariótipo foram 

considerados 24 macrocromossomos e 34 microcromossomos, apesar de não haver 

uma distinção nítida entre macro e microcromossomos. 

 

 

 
 
Figura 19: Cariótipo de Placosoma glabellum; fêmea; Ilha do Cardoso; células de 

suspensão celular de medula óssea; 2n=58 cromossomos; 58 (0; 24; 34). Barra=10 

µm. 
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2.5. Enyalius iheringii 
 

Foram analisados cromossomos de quatro espécimes de Enyalius iheringii 

obtidos a partir de suspensão celular de medula óssea. O cariótipo apresenta 

número diplóide 2n=36 cromossomos e é constituído por 12 macrocromossomos 

metacêntricos e 24 microcromossomos. Os pares 1, 3, 4, 5 e 6 de 

macrocromossomos são metacêntricos e o par 2  de macrocromossomos é 

submetacêntrico. O cariótipo pode ser representado como 36(12; 0; 24), N.F. = 48. 

Observa-se uma constricção secundária no par 2 de macrocromossomos. Não foi 

detectado mecanismo cromossômico de determinação do sexo. 

 

 
Figura 19: Cariótipo de Enyalius iheringii; fêmea; Mandira, Cananéia; células de 

suspensão celular de medula óssea; 2n=36 cromossomos; 36 (12; 0; 24). Seta 

indica constricção secundária no par 2. Barra=10 µm. 
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2.6. Leposternon microcephalum  
 
 As preparações cromossômicas obtidas a partir de suspensão celular de 

baço apresentaram número diplóide 2n=34 cromossomos, sendo 12 

macrocromossomos metacêntricos e 22 microcromossomos. Foram estudados 

quatro exemplares, três fêmeas e um macho. O par 1 de macrocromossomos é 

submetacêntrico; os demais pares de macrocromossomos são metacêntricos. O 

cariótipo dessa população pode ser representado como 34(12; 0; 22), o N.F. = 46. 

Não foi detectado mecanismo cromossômico de determinação do sexo. 

 

 
 
 
 
Figura 15: Cariótipo de Leposternon microcephalum; fêmea; Mandira, Cananéia; 

células de suspensão celular de baço; 2n=34 cromossomos; 34 (12; 0; 22). Barra=10 

µm 
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4. DISCUSSÃO 
 
1.1. Levantamento faunístico 
 

Os dados coletados neste estudo, 25 espécies de serpentes, sete de lagartos 

e uma de anfisbena, somados à consulta a coleções elevam o número total de 

espécies encontradas no Município de Cananéia para 33 de serpentes, oito de 

lagartos e uma espécie de anfisbena. Esses dados provavelmente não refletem a 

riqueza real de espécies, uma vez que ambientes de altitude no Município de 

Cananéia não foram contemplados. Dessa forma, as espécies típicas de altitude não 

foram amostradas. 

 

 A riqueza total de 33 espécies de serpentes registradas para a região de 

estudo compreende 47,14% do total, estimado em 70 espécies por MARQUES et al. 

2004 para a região da Serra do Mar no Estado de São Paulo. Esse valor, quando 

comparado aos obtidos por estudos efetuados em latitudes menores indicam um 

depauperamento da riqueza de espécies de serpentes (MARQUES, 1998; 

MORATO, 2005). Na região de Manaus, por exemplo, MARTINS & OLIVEIRA (1998) 

registraram 66 espécies; ZIMMERMAN & RODRIGUES (1990) também na região de 

Manaus, encontraram 62 espécies; ARGÔLO (2004) registrou 61 espécies para o 

sudeste da Bahia. 

 

 A riqueza de espécies de lagartos, estimada sobre oito espécies registradas 

para a área de estudo, compreende 21,05% da fauna de lagartos do Estado de São 

Paulo, que segundo MARQUES et al. (1998) possui 38 espécies. Os mesmos 

autores indicam a presença de 10 espécies de anfisbenas no Estado. No caso de 

lagartos, também observa-se um empobrecimento da quantidade de espécies com o 

aumento da latitude. ZIMMERMAN & RODRIGUES (1990) registraram 23 espécies 

na região de Manaus; DIXO (2001) estudando a região de Una, BA encontrou 17 

espécies; na região de Londrina, BERNARDE & MACHADO (2002) registraram seis 

espécies. Os levantamentos da fauna de lagartos realizados na região da Floresta 

Atlântica do Estado de São Paulo mostram uma riqueza de cinco a dez espécies 

(SAZIMA & HADDAD, 1992; SAZIMA, 2001; MARQUES & SAZIMA, 2004; SUAREZ 

et al. 2005; DIXO & VERDADE, 2006; CICCHI, 2007). 

 

 Os ambientes insulares estudados seguiram o padrão básico de riqueza de 

espécies da teoria de biogeografia insular: as ilhas maiores e mais próximas do 

continente apresentam mais espécies (MACARTHUR & WILSON, 1967; revisões em 

BROWN & LOMOLINO, 1998; WITTAKER, 1998). Dessa forma, a Ilha do Cardoso, 
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com uma área maior e mais próxima do continente, apresentou mais espécies que a 

Ilha de Cananéia. A Ilha do Bom Abrigo, com uma área bem menor e mais distante 

do continente apresentou uma riqueza de espécies bem menor que as duas 

anteriores.  

 

A Ilha do Bom Abrigo apresenta grande parte da sua superfície degradada, 

pois a maioria da cobertura vegetal original foi retirada. O trabalho de DIXO (2005) 

com herpetofauna de serrapilheira mostrou que a fauna dos lagartos desse 

microhabitat é bastante sensível à fragmentação de florestas. Esse histórico de 

alteração antrópica deve ter contribuído para a sua baixa riqueza uma vez que os 

ambientes insulares são particularmente vulneráveis a extinções (revisões em CASE 

et al., 1992; WITTAKER, 1998). CICCHI et al. (2007) relatam um caso, a Ilha Monte 

de Trigo, onde a população de serpentes foi eliminada. 

 

A Ilha de Alcatrazes com 135,2 ha tem uma área ligeiramente menor que a 

Ilha do Bom Abrigo, com 154 ha, situa-se a 33,4km da costa, ao passo que a Ilha do 

Bom Abrigo situa-se a 3,55km (SÃO PAULO (ESTADO), SECRETARIA DO MEIO 

AMBIENTE, 1989). A Ilha de Alcatrazes possui três espécies de lagartos, uma 

exótica, e quatro espécies de serpentes, inclusive uma endêmica, Bothrops 

alcatrazes (VANZOLINI & RAMOS, 1977; MARQUES et al., 2002). A Ilha do Bom 

Abrigo possui uma espécie de lagarto, exótica, e duas espécies de serpentes. 

 

 É provável que no passado uma riqueza maior de espécies de serpentes, de 

lagartos e mesmo anfisbenas na Ilha do Bom Abrigo tenha ocorrido. Entretanto o 

histórico de ocupação humana na ilha causou um impacto antrópico muito forte, 

através de desmatamentos e introdução de animais domésticos. A comparação com 

a Ilha de Alcatrazes pode ser instrutiva. A Ilha de Alcatrazes é utilizada como área 

de treino de tiros da Marinha e por isso o acesso é restrito. A Ilha do Bom Abrigo 

tem, ao contrário, um antigo histórico de ocupação humana, com todas as suas 

conseqüências. Os ambientes insulares são muito importantes, pois eles 

possibilitam replicar observações, experimentos e estabelecer comparações 

(BROWN & LOMOLINO, 1998; WÜSTER et al., 2005).  

 

As espécies de serpentes mais coletadas no Município de Cananéia foram 

Liophis miliaris e Bothrops jararacussu; as espécies de lagartos mais coletadas 

foram Enyalius iheringii e Hemidactylus mabouia. Nas ilhas observou-se uma 

abundância relativa diferente. Na Ilha de Cananéia, as espécies de serpentes mais 

abundantes foram Liophis miliaris e Sibynomorphus neuwiedi; a espécie de lagarto 

mais coletada foi Hemidactylus mabouia. Na Ilha do Cardoso, as espécies de 
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serpentes mais amostradas foram Bothrops jararacussu e Spilotes pullatus; as 

espécies de lagarto mais coletadas foram Enyalius iheringii e Tupinambis merianae. 

 

Como observa MARQUES (1998), as freqüências relativas de serpentes não 

refletem necessariamente o número real na natureza. Há uma óbvia correlação entre 

o número de indivíduos coletados de uma espécie e o método de amostragem 

empregado. A serpente Liophis miliaris foi a espécie mais comum na comunidade de 

Mandira (33,08%), na Ilha de Cananéia (28,05%) e na área continental de Cananéia 

(21,93%). Os animais de Mandira foram obtidos por doações da comunidade e os da 

Ilha de Cananéia e da parte do continente foram coletados nas estradas. Na Ilha do 

Cardoso, onde o método empregado foi a procura limitada por tempo, essa espécie 

correspondeu a apenas 6,35% do total. Isso indica claramente que conforme o 

método utilizado a abundância relativa pode ser diferente (BERNARDE, 2004).  

 

Para evitar esse viés, vários autores recomendam o uso de diferentes 

métodos de amostragem em conjunto (MARTINS, 1994; MARQUES, 1998; 

BERNARDE, 2004, HARTMANN, 2005). Os resultados confirmam essa 

recomendação; nenhum dos métodos empregados amostrou todas as espécies de 

serpentes e o método que possibilitou a coleta de mais espécies foi a procura em 

estradas (96%). Do mesmo modo, para espécies de lagartos e de anfisbenas 

nenhum método sozinho amostrou a totalidade de espécies coletadas. 

 

O método de procura em estradas possibilitou a coleta de mais espécies de 

serpentes. HARTMANN (2005) comenta que em estradas asfaltadas esse método 

pode ser de grande utilidade, pois as vias asfaltadas permitem uma melhor 

visualização dos animais. No entanto, esse método não possibilitou a coleta de 

lagartos e anfisbenas. Uma explicação possível é que com exceção de Tupinambis 

merianae, as demais espécies de lagartos são pequenas e não tem o 

comportamento de percorrer grandes distâncias em áreas abertas (obs. pess.). 

 

Dessa forma, dificilmente essas espécies são encontradas em estradas, 

embora no Município de Jacupiranga tenha sido encontrado um Ophiodes sp. na 

estrada (obs. pess.). Duas espécies de lagartos, Enyalius iheringii e Placosoma 

glabellum são semi-arborícolas e arborícolas (SAZIMA & HADDAD, 1992; 

MARQUES & SAZIMA, 2004) e foram encontrados no interior da mata. Hemidactylus 

mabouia é um lagarto noturno e geralmente associado a habitações humanas 

(ANJOS, 2004). Colobodactylus taunayi é um pequeno lagarto de folhiço de áreas 

florestadas (DIXO & VERDADE, 2006). Diploglossus fasciatus só foi coletado em 

área de mata fechada. 
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As armadilhas de interceptação e queda, instaladas na Ilha do Cardoso, 

amostraram quatro indivíduos de duas espécies de lagartos. Nenhuma espécie de 

serpente ou anfisbena foi coletada por esse método. HARTMANN (2005) comenta 

que armadilhas de interceptação e queda são eficientes apenas para capturar 

serpentes cujo comprimento seja menor que a altura do balde. Como foram 

utilizados baldes de 25 L, de cerca de 50 cm de altura, não era esperado coletar 

serpentes adultas, embora os filhotes teoricamente não conseguiriam escapar das 

armadilhas. Esse método parece mais efetivo em áreas abertas como campos e 

cerrado. Nessas áreas as serpentes movimentam-se mais no plano horizontal, e 

dessa maneira naturalmente são desviadas pela cerca-guia até o balde 

(HARTMANN, 2005).  

 

Esse método não foi eficiente na coleta de lagartos, apesar de ter sido 

coletado um exemplar de Colobodactylus taunayi, uma espécie pouco representada 

em coleções e aparentemente rara na natureza (VANZOLINI & RAMOS, 1977; DIXO 

& VERDADE, 2006). As armadilhas de interceptação e queda foram utilizadas 

durante seis meses, de maio de 2004 a novembro de 2004. Não foi possível mantê-

las durante o verão 2004/2005, portanto o efeito de sazonalidade não pode ser 

verificado. No entanto, todos os lagartos foram coletados em Novembro de 2004, o 

que pode ser uma indicação de efeito de sazonalidade. 

 

Para as espécies de serpentes foi observada uma variação sazonal tanto na 

quantidade de exemplares quanto de espécies. MARQUES et al. (2000) 

demonstraram a sazonalidade da atividade de várias espécies de serpentes da 

Floresta Atlântica do litoral paulista. O mês de novembro, com mais exemplares e 

espécies de serpentes coletados através de dois anos de trabalho de campo, 

indicando um padrão de variação sazonal parecido ao observado na região da 

Juréia (MARQUES, 1998; MARQUES & SAZIMA, 2003). Para as espécies de 

lagartos e de anfisbenas também houve uma variação sazonal embora 

estatisticamente não significativa. Novembro também foi o mês com maior coleta de 

indivíduos e espécies de lagartos e anfisbenas e picos aparentes foram observados 

neste período. 

 

As curvas de rarefação de espécies não atingiram a assíntota em nenhum 

dos métodos utilizados apesar do grande esforço amostral. Isso indica que nenhum 

dos métodos possibilitou coleta de todas as espécies passíveis de serem 

amostradas. Estes aspectos indicam que o inventário ainda está incompleto e as 

estimativas estão abaixo da riqueza real. 
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Os estimadores de riqueza, utilizando o método de coleta em estradas, 

indicam que ocorrem na área de estudo de 26 a 32 espécies de serpentes passíveis 

de serem amostradas. Os mesmos estimadores para o método de coleta de 

terceiros indicam que entre 22 e 24 espécies são suscetíveis de serem amostradas; 

para procura limitada por tempo, foram estimadas entre 15 e 22 espécies. A coleta 

em estradas é um método menos limitado, uma vez que inclui na amostragem um 

maior número de paisagens e habitats, por isso a estimativa da coleta em estradas 

deve ser mais confiável. A estimativa de riqueza do estimador Jacknife 2 para coleta 

em estradas (32 espécies) é muito próxima da riqueza conhecida para o município 

(33 espécies). 

 

Através dos estimadores de riqueza para o método de coleta de terceiros, os 

gráficos indicaram que ocorrem entre sete e dez espécies de lagartos e anfisbenas 

passíveis de serem amostradas por esse método. Os mesmos estimadores, para o 

método de procura limitada por tempo indicam entre seis e sete espécies. Para 

lagartos e anfisbenas é possível que a coleta de terceiros seja um método menos 

limitado. Os moradores locais estão em frequente contato com a mata  com a terra 

ou no trabalho no campo. Diante disso, a oportunidade de encontrar lagartos e 

anfisbenas é muito alta. A estimativa da coleta de terceiros é mais confiável. De fato, 

a estimativa de riqueza do estimador Chao 2 para coleta de terceiros (dez espécies) 

é próxima da riqueza conhecida para o município (nove espécies), o que confirma a 

eficiência deste método.  

 

A comparação do Coeficiente de Similaridade Biogeográfica (CSB) de 

Cananéia com outras comunidades de serpentes da Floresta Atlântica dos Estado 

de São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro e Bahia, mostrou que a região com maior  

maior valor de CSB foi a região da Juréia (CSB=0,83), que também é a mais 

próxima. A região com menor CSB com Cananéia foi a mais distante, Maricá 

(CSB=0,24). No geral, as semelhanças são de fato maiores entre taxocenoses de 

um mesmo bioma (HARTMANN, 2005), embora não haja uma correlação positiva 

entre o CBS e as distâncias entre os locais (DUELLMAN, 1990).  

 

No entanto, a região de Cananéia apresenta mais semelhança com 

Picinguaba (CSB=0,78) do que com Intervales (CSB=0,51), que se encontra muito 

próxima. HARTMANN (2005) já tinha observado que Picinguaba apresentava uma 

semelhança faunística maior com a Juréia, mais distante porém no litoral, do que 

com Santa Virgínia, mais próxima porém no alto da serra. Segundo este autor, a 
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distância em si influenciaria menos que a variação altitudinal, embora outros fatores, 

como influências de outros biomas também possam ter influência. 

 

A comparação dos índices de similaridade de Cananéia com outras 

comunidades de lagartos e anfisbenas da Floresta Atlântica indicou que o maior 

valor foi o da Juréia (CSB=0,76). A região de Una apresentou o menor de CSB com 

Cananéia (CSB=0,15). Todas outras regiões do Estado de São Paulo apresentam 

CSB com Cananéia baixos. É possível que, como ocorre nas comunidades de 

serpentes, a altitude influencie mais que a distância na composição das 

comunidades de lagartos e anfisbenas.  

 

A outra comunidade litorânea, Maricá, teve o valor de CSB com Cananéia 

muito baixo. Segundo ROCHA (2000), há uma descontinuidade biogeográfica das 

faunas de lagartos de restinga entre a porção sul fluminense e o norte do litoral do 

Estado de São Paulo. Dessa forma, das dezoito espécies de lagartos das restingas 

arenosas do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Bahia (ROCHA & VAN SLUYS, 2007), 

apenas quatro espécies ocorrem no litoral paulista, e uma delas, Gymnodactylus 

darwinii, somente na região norte. ROCHA & VAN SLUYS (2007) comentam que 

Mabuya macrorhyncha é um lagarto comum nas restingas do Estado de São Paulo e 

MARQUES & SAZIMA (2004) relatam sua ocorrência na região da Juréia. Neste 

trabalho, no entanto, essa espécie não foi coletada por nenhum método em 

nenhuma das localidades amostradas.  

 

Na comparação entre as comunidades de serpentes insulares, como 

esperado, a maior semelhança foi entre a Ilha de Cananéia e a Ilha do Cardoso 

(CSB=0,85). Ilhabela (CSB=0,75) e Ilha Grande (CSB=0,67) apresentaram maior 

semelhança com a Ilha de Cananéia. A Ilha do Cardoso apresentou maior 

semelhança faunística com a Ilha Grande (CSB=0,68) e Ilhabela (CSB=0,67). As 

ilhas maiores, com mais espécies, apresentaram maior similaridade entre si. A Ilha 

do Bom Abrigo, com apenas duas espécies, apresentou maior similaridade com a 

Ilha Anchieta (CSB=0,40) do que com as ilhas de Cananéia e do Cardoso. 

 

Na comparação com a fauna de lagartos insulares, a ilha com maior CSB 

com a Ilha de Cananéia foi a Ilha do Cardoso (CSB=0,54), que é a mais próxima; a 

com menor similaridade foi com o Arquipélago de Abrolhos, o mais distante. A Ilha 

do Cardoso apresentou maior similaridade com a Ilha Grande (CSB=0,55) do que 

com a Ilha de Cananéia e menor semelhança com Abrolhos (CSB=0,20).  
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A maior parte da área de estudo, o Lagamar, encontra-se em uma grande 

planície sedimentar (RODRIGUES, 1998). No entanto, observa MORATO (2005), 

nas planícies litorâneas paranaenses não foram encontradas espécies de serpentes 

associadas exclusivamente a restingas herbáceo-arbustivas, como ocorrem em 

outras porções da região Atlântica. Da mesma forma, nesse trabalho também não 

encontramos espécies de serpentes como Philodryas olfersii, Philodryas 

patagoniensis, Mastigodryas bifossatus, típicas de restingas como Maricá no Estado 

do Rio de Janeiro (ROCHA & VAN SLUYS, 2007). Também estão ausentes 

espécies de lagartos típicas das restingas ao norte do Estado de São Paulo, como 

Ameiva ameiva, Tropidurus torquatus e Cnemidophrus grupo ocellifer  (ROCHA & 

BERGALLO, 1997; ROCHA & VAN SLUYS, 2007). 

 

 Segundo MORATO (2005), a ausência de espécies típicas de restingas 

nesse trecho do litoral brasileiro talvez possa ser explicada pela formação bastante 

recente desse ecossistema. Segundo esse autor, das 41 espécies encontradas na 

vertente Atlântica do Paraná, apenas Liophis amarali ocorre exclusivamente nas 

restingas desta região.  

 

Apenas a espécie de serpente Liophis amarali e o lagarto Colobodactylus 

taunayi, foram coletados exclusivamente em áreas de restinga (Tabela 17). O único 

exemplar de Colobodactylus taunayi encontrado foi coletado em armadilha de 

interceptação e queda em área de restinga arbórea e muitas bromélias. O exemplar 

de Liophis amarali foi encontrado morto na beira da estrada Itapitangui-Ariri, também 

em uma região de restinga arbórea.   

 

Colobodactylus taunayi, no entanto, não poderia ser caracterizado como 

lagarto exclusivamente de restinga, uma vez que é encontrado em serrapilheira de 

áreas florestadas do Planalto Atlântico, baixada litorânea e algumas ilhas do litoral 

paulista (VANZOLINI & RAMOS, 1977; DIXO & VERDADE, 2006). E outro exemplar 

de Liophis amarali foi coletado por moradores da comunidade de Pindaúba, 

Município de Jacupiranga, uma região onde boa parte da floresta original foi 

substituída por plantações de banana (obs. pess.). 

 

De acordo com AB’SABER (2003b), a região compreendida entre o litoral 

norte do Estado de Santa Catarina e a região de Iguape-Cananéia sofreu 

penetrações marinhas rasas até o sopé da Serra do Mar durante o período 

compreendido entre o Pleistoceno e o Holoceno. No Holoceno foi atingindo o ponto 

máximo de transgressão (ótimo climaticum) e o complexo de baías dessa região é 

um remanescente desse fenômeno.  
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Como conseqüência, segundo MORATO (2005), o sistema de restingas 

atualmente presentes nessa região tem um caráter secundário e bastante recente 

em relação às demais regiões do país. Dessa forma, talvez muitas das espécies que 

ocorreriam na região de maneira restrita tenham sido naturalmente extintas dado o 

cerco formado, por um lado, pelos contrafortes florestados da serra do mar e, por 

outro, pelo Oceano Atlântico. É importante enfatizar, conforme lembram ROCHA & 

VAN SLUYS (2007), que a atual composição e organização das comunidades de 

répteis nas restingas é resultado da interação de inúmeros fatores históricos, 

biogeográficos e ecológicos. 

 

 Os trabalhos de levantamento de fauna são a primeira etapa para levantar 

subsídios para a preservação dos ambientes naturais. Conforme observa MORATO 

(2005), mesmo “regiões largamente amostradas têm revelado, ao final de anos de 

trabalho, a ocorrência de espécies novas e/ou ampliado a distribuição conhecida de 

outras”.   

 

 

1.2.1 Registros de espécies de serpentes não esperadas para a área de estudo 
 

 Durante a consulta às coleções herpetológicas e bibliografia foram 

registradas algumas espécies não esperadas.  Algumas são espécies de formações 

abertas, como Boiruna maculata, Oxyrhopus rhombifer e Waglerophis merremii. 

Outras espécies são de formações florestais, mas não têm, segundo MARQUES et 

al. (2004), ocorrência registrada para o Estado de São Paulo; é o caso das espécies 

Leptodeira annulata e Pseustes sulphureus.  

 

O exemplar da espécie Boiruna maculata encontra-se depositada em coleção 

(ZUEC, no. 0565) e sua identidade foi confirmada pelo Dr. Francisco Luís Franco, do 

Instituto Butantan (com. pess). Portanto considera-se o registro válido para o 

Município de Cananéia. 

 

 O exemplar da espécie Oxyrhopus rhombifer, Registro de Entrada do Instituto 

Butantan no. 15389, abril de 1985, não está depositado na coleção do Instituto 

Butantan. Segundo o Registro de Entrada do Instituto Butantan, há registros para os 

municípios vizinhos, Pariquera-Açu, Iguape e Jacupiranga.  No entanto, a maioria do 

exemplares da espécie Oxyrhopus da coleção estava emprestada e não foi possível 

conferir sua identidade. Um exemplar depositado como Oxyrhopus rhombifer, 

proveniente do Município de Cajati na verdade tratava-se da espécie Oxyrhopus 
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clathratus. Segundo Valdir Germano (com. pess.) devido à variação do padrão de 

coloração é relativamente comum confundir as duas espécies. Esse registro não é, 

portanto, confiável. 

 

 O exemplar de Waglerophis merremii, Registro de Entrada do Instituto 

Butantan no. 6017, fevereiro de 1984, também não está depositado na coleção do 

Instituto Butantan. A consulta aos municípios vizinhos também não revelou nenhum 

outro indivíduo dessa espécie. Essa espécie não é considerada típica para o litoral 

no Estado de São Paulo, mas CICCHI et al. 2007 relatam que há dois registros 

dessa espécie para a Ilha de Santo Amaro, SP na década de 1930 (IBSP 8644 e 

MZUSP 3594). Ainda assim, por prudência, a espécie não foi incluída na lista final 

de espécies. 

 

Outro registro inesperado foi a espécie Leptodeira annulata; há um exemplar 

depositado na coleção do Instituto Butantan, IB 46548, coletado em 15 de outubro 

de 1984. A identificação do exemplar e procedência foram confirmadas por Valdir 

Germano, técnico responsável pela Coleção do Instituto Butantan. Essa espécie não 

foi considerada por MARQUES et al. (2004) como ocorrente na região da Serra do 

Mar e de fato não há outros registros nos municípios vizinhos para a espécie. Esta 

espécie foi incluída na lista final de espécies. 

 

A consulta bibliográfica indica a possibilidade de outra ocorrência inesperada, 

o colubríneo Pseustes sulphureus (MORATO, 2005). Segundo MARQUES et al. 

(2004) a espécie só ocorreria na região da Floresta Atlântica a partir do Rio de 

Janeiro para suas porções mais setentrionais. Segundo MORATO (2005) talvez 

“Pseustes sulphureus possa contar com um registro para a região da Ilha do 

Cardoso, no litoral sul paulista (Paulo Martuscelli, com. pess.)” (p.71). Entretanto, 

também nesse caso por cautela essa espécie não foi incluída na lista de serpentes 

do Município de Cananéia.  

 

1.2.2. Outras espécies de serpentes não presentes na Coleção Herpetológica 
do Instituto Butantan, mas com Registro de Entrada do Instituto Butantan 
 

 Outras três espécies foram encontradas nos Registros de Entrada do Instituto 

Butantan, mas não estão depositadas na sua coleção: Liophis poecilogyrus, 

Tomodon dorsatus e Tropidodryas striaticeps. 

 

 Há um único registro de Liophis poecilogyrus, Registro de Entrada do 

Instituto Butantan no. 955 de fevereiro de 1996. A ficha de registro informa que o 



 124

animal foi coletado na Ilha do Cardoso. Foi o único registro obtido para a Ilha do 

Cardoso e para o Município de Cananéia. No entanto, em abril de 2006, o Dr. Márcio 

Martins, IB-USP, avistou um filhote dessa espécie na Ilha do Cardoso (Dr. M. 

Martins, com. pess.). O registro para a Ilha do Cardoso foi considerado válido. 

 

Não há na Coleção Herpetológica do Instituto Butantan exemplares 

depositados de Tomodon dorsatus para a Ilha do Cardoso. Há porém duas fichas de 

registro de fornecedores, no. 1143 (Março 1997) e no. 34731 (Dezembro 1986). 

Além disso, o pesquisador Luís Coelho fotografou um exemplar na Ilha do Cardoso 

(ver Anexo I – Fotos dos Animais). Dessa forma, Tomodon dorsatus foi incluído na 

lista de serpentes para a Ilha do Cardoso. 

 

 Nos Registros de Entrada do Instituto Butantan há quatro fichas de registro 

de Tropidodryas striaticeps. Há dois registros para a ilha do Cardoso: no. 3367 e 

3643, de outubro e novembro de 1996, respectivamente. Para o Município de 

Cananéia, mas sem localidade definida, os outros dois registros são no.  832 e 1172 

de março de 1998.   

 
Segundo MARQUES (1998), as duas espécies de Tropidodryas, T. serra e T. 

striaticeps parecem estar separadas em relação à altitude. T. serra ocorreria em 

localidades próximas ao nível do mar, ao passo que T. striaticeps seria encontrada 

em altitudes mais elevadas. MARQUES (1998) relata ter tido dificuldades em 

distinguir alguns dos exemplares coletados na E.E. Juréia-Itatins entre as duas 

espécies. CICCHI et al. 2007 encontraram um exemplar da Ilha de Santo Amaro, 

SP, depositado na coleção do Instituto Butantan (IBSP 18650).Não é possível excluir 

a possibilidade dos indivíduos registrados serem T. striaticeps, mas esses registros 

para o Município de Cananéia merecem cautela e por isso não foram incorporados à 

lista final. 

 

1.2.3. Outras espécies de serpentes, lagartos e anfisbenas registradas em 
regiões adjacentes ao Município de Cananéia  
 

Além das espécies anteriormente relacionadas, por inferência de distribuição 

geográfica outras podem ser esperadas para a região de estudo. Ao norte, a região 

da Estação Ecológica Juréia-Itatins (MARQUES, 1998; MARQUES & SAZIMA, 2004) 

apresenta registros de mais três espécies de serpentes, além das 33 espécies 

registradas para o Município de Cananéia, uma espécie de lagarto e uma espécie de 

anfisbena não registrados para Cananéia. Na Juréia foram registradas as espécies 

de serpentes Corallus cropanii e C. hortulanus, família Boidae, Echinanthera 
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cyanopleura, família Colubridae; o lagarto Mabuya macrorhyncha da família 

Scincidae e a anfisbena Amphisbaena hogei da família Amphisbaenidae.  

 

No Município de Iguape foi coletada por nossa equipe outra espécie de 

serpente, pouco amostrada no litoral: Liotyphlops beui, da família Anomalepididae. 

Também há exemplares depositados no MZUSP do lagarto Cercosaura schreibersi 

(Gymnophthalmidae). 

 

Ao sul, o estudo de MORATO (2005) na Região Atlântica do Paraná 

abrangeu uma área enorme e com grande variação altitudinal e variedade de 

formações vegetais. O autor registrou nessa área 42 espécies, 14 das quais não 

amostradas no presente trabalho. Destas 14, doze são espécies de altitude ou de 

formações vegetais não amostradas no Município de Cananéia, como floresta 

ombrófila montana, altomontana e ombrófila mista. As outras duas espécies, os 

colubrídeos Dipsas albifrons e Echinanthera affinis, foram coletadas em altitudes 

menores e em área de floresta ombrófila submontana; essas espécies tem registros 

na planície litorânea paranaense e paulista. Portanto, é possível que ocorram dentro 

dos limites do Município de Cananéia. 

 

1.3. Conservação 
 

MARQUES (1998) demonstrou a predominância de espécies de serpentes 

arborícolas na Juréia. Devido à alta semelhança faunística entre a região da Juréia e 

a região do Município de Cananéia, observa-se também uma dominância de 

espécies de serpentes que utilizam a vegetação de floresta como substrato. 

MARQUES & SAZIMA (2004) acrescentam que além da predominância de espécies 

arborícolas, a fauna de répteis da Juréia também exibe uma grande proporção de 

formas dependentes de microclima úmido do interior da mata.  

 

Das espécies de lagartos e anfisbenas registrados para o Município de 

Cananéia, três espécies de lagartos, Hemidactylus mabouia, Ophiodes sp., 

Tupinambis merianae e a anfisbena Leposternon microcephalum são comumente 

encontrados em áreas antropizadas, inclusive dentro da cidade de Cananéia. A 

espécie Diploglossus fasciatus foi coletada em área de mata fechada, mas outro 

exemplar da mesma espécie foi coletado na comunidade de Pindaúba, Município de 

Jacupiranga, em área ocupada por plantações de banana (obs. pess.). ÁVILA-

PIRES (1995) informa que no Estado do Acre foram coletados exemplares da 

espécie Diploglossus fasciatus em fragmentos de mata localizados no meio de 
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pastagem. Isso parece indicar que a espécie não está limitada a áreas de mata 

primária. 

 

As outras quatro espécies de lagartos são dependentes da mata; duas são 

arborícolas e semi-arborícolas e as outras são lagartos de serrapilheira. Destas três 

foram coletadas neste trabalho: Placosoma glabellum, Enyalius iheringii e 

Colobodactylus taunayi. Placosoma glabellum e Enyalius iheringii são espécies 

arborícolas e semiarborícolas (SAZIMA & HADDAD, 1992; MARQUES & SAZIMA, 

2004).  Colobodactylus taunayi é um lagarto de folhiço de áreas florestadas (DIXO & 

VERDADE, 2006), assim como Ecpleopus gaudichaudii (EISEMBERG et al., 2004; 

DIXO & VERDADE, 2006; ROCHA & VAN SLUYS, 2006). A fauna de lagartos de 

serrapilheira é bastante sensível à fragmentação florestal (DIXO, 2005); portanto a 

melhor maneira de protegê-la é manter a floresta. 

 

 Das 42 espécies registradas para o Município de Cananéia, oito (19,05%) 

encontram-se na lista de espécies provavelmente ameaçadas no Estado de São 

Paulo pelo Decreto Estadual No. 42.838, de 4 de Fevereiro de 1998. São três 

espécies de lagartos: Colobodactylus taunayi, Diploglossus fasciatus, Ecpleopus 

gaudichaudii; e cinco de serpentes: Clelia plumbea, Dipsas neivai, Imantodes 

cenchoa, Sordellina punctata e Uromacerina ricardinii. 

 

 PIZZATO (2005) chamou a atenção para o decréscimo de recepção de 

serpentes do gênero Clelia e Boiruna na recepção do Instituto Butantan. Segundo a 

autora há uma diminuição real dessas populações na natureza; o conjunto de 

características da biologia destas espécies indica maior vulnerabilidade à extinção. 

Por essa razão, essas espécies exigem mais atenção em atividades de pesquisa e 

em políticas de conservação. Sobre outras espécies, como Liophis amarali 

(MORATO, 2005) e Diploglossus fasciatus (ÁVILA-PIRES, 1995; GREENE et al., 

2006), quase nada se sabe a respeito de sua biologia. A respeito de Diploglossus 

fasciatus sequer se tem informação se a espécie é vivípara ou ovípara (GREENE et 

al., 2006) 

 

 A combinação de espécies dependentes de ambientes de mata, aliada a 

presença de várias espécies em categoria de risco, é um alerta para a importância 

da manutenção das Unidades de Conservação da região de Cananéia e 

preservação dos outros remanescentes de mata. NOFFS et al. (1994) pela 

importância ambiental da região sugeriram a criação de uma nova Estação 

Ecológica com 46.500 ha na região do Ariri. A área proposta abrange parte das 

baixadas litorâneas, morraria costeira e contrafortes da Serra do Mar, inclusive as 
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matas atlânticas de planalto, de encosta, de planície e os manguezais (NOFFS et 

al., 1994). Embora ainda hoje essa proposta não tenha saído do papel, não há 

dúvida que ajudaria a proteger a rica e exuberante fauna de serpentes, lagartos e 

anfisbenas do Município de Cananéia. 

 

 Uma última observação acerca da conservação das espécies de Squamata 

do Município de Cananéia. É fundamental um trabalho de esclarecimento junto às 

populações locais, informando-as sobre a importância da fauna para a Natureza que 

os rodeia. Serpentes e lagartos são considerados repugnantes pela maioria das 

pessoas. É necessário um intenso trabalho para trabalhar essa questão. É 

importante enfatizar estes aspectos, pois quem decide o que vai ou não ser 

conservado são as pessoas que convivem com a fauna local. 

 

GREENE (1997, p.301) percebeu claramente essa questão e a formulou da 

seguinte maneira: 

 

“Como tão eloqüentemente colocado pelo ambientalista senegalês Baba Dioum, nós 

devemos aprender, compreender e apreciar a natureza para salvá-la. Se você 

concorda comigo que o mundo é mais rico por suas serpentes e outras criaturas 

desagradáveis, então use seu dinheiro, seu tempo e seu voto para apoiar a pesquisa 

em biodiversidade, a conservação dos habitats naturais e o controle populacional. 

Nós todos somos professores de uma maneira ou outra, estando numa sala de aula 

ou entre amigos ou vizinhos, então use o que você sabe e inicie os outros ao 

maravilhoso mundo das serpentes*.” 

 

 

 

 

 

 

*No original: 

“As so eloquently stated by the Senegalese conservationist Baba Dioum, we must 

learn about, understand, and appreciate nature in order to save her. If you agree with 

me that the world is richer for its serpents and other unpopular creatures, then use 

your money, your time, and your votes to encourage biodiversity research, habitat 

conservation, and population control. We are all teachers in one sense or another, 

whether in classrooms or over the backyard fence, so take what you know and 

introduce others to the marvelous world of snakes.” 
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2. Citogenética 
 

Nesse trabalho são apresentados os cariótipos em coloração convencional 

de cinco espécies de lagartos e uma espécie de anfisbena do Município de 

Cananéia. Há duas espécie com descrições novas de cariótipos: Colobodactylus 

taunayi e Diploglossus fasciatus. 

 

Colobodactylus taunayi apresentou 2n=42 cromossomos e fórmula cariotípica 

42(12; 06; 24). PELLEGRINO et al. (2001) incluíram Colobodactylus taunayi na tribo 

Heterodactylini, subfamília Gymnophthalminae. Nessa tribo, duas outras espécies 

tiveram seus cariótipos descritos, Colobosaura modesta e Iphisa elegans 

(PELLEGRINO et al., 2001). Ambas são descritas como 2n=42 cromossomos, sendo 

18 macro e 24 microcromossomos. Em Colobosaura modesta, PELLEGRINO (1998) 

relata que todos os macrocromossomos são metacêntricos e submetacêntricos. Em 

Colobodactylus taunayi aqui estudados, também foram observados 18 

macrocromossomos e 24 microcromossomos, mas os macrocromossomos 

apresentam 12 meta e submetacêntricos e 6 subtelocêntricos. Nenhuma dessas 

espécies apresentou par heteromórfico ou mecanismo cromossômico de 

determinação do sexo. 

 

Diploglossus fasciatus apresentou número diplóide 2n=36 cromossomos e 

fórmula cariotípica 36(12; 0; 24). Em outras espécies do gênero estudadas, o 

número diplóide varia de 2n=36, em Diploglossus costatus (BURY et al., 1969) a 

2n=48, em Diploglossus mille punctatus (STAMM & GORMAN, 1975). Na família 

Anguidae há estudos cromossômicos em espécies brasileiras, como Ophiodes 

striatus, feitos por BEÇAK et al. (1972) e Ophiodes sp. por SANTOS (2002) com 

número diplóide de 2n=36 cromossomos. 

 

 Leposternon microcephalum apresentou número diplóide 2n=34 

cromossomos, com fórmula cariotípica 34(12; 0; 22). BEÇAK et al. (1972) e 

ALEJANDRA (2005) encontraram os mesmos valores. BEÇAK et al. (1972) não 

especificam a procedência dos exemplares trabalhados e ALEJANDRA (2005) 

trabalhou com espécimes argentinos. Na análise em coloração convencional, esses 

cariótipos não apresentaram nenhuma diferença dos descritos neste trabalho. 

 

 Os resultados obtidos para a espécie Hemidactylus mabouia mostram um 

número diplóide 2n=42 cromossomos e fórmula cariotípica 42(8; 20; 14). Estudos 

anteriores apresentaram o mesmo resultado (BEÇAK et al., 1972; PELLEGRINO, 

1993; PELLEGRINO et al., 1995). Os cariótipos das ilhas foram idênticos, através da 
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coloração convencional. Outras metodologias genéticas poderiam indicar diferenças 

entre as populações das ilhas e continentais. 

 

 A espécie Placosoma glabellum da Ilha do Cardoso apresentou um alto 

número diplóide, 2n=58 cromossomos, todos telocêntricos e subtelocêntricos e sem 

distinção nítida de tamanho entre macro e microcromossomos. A fórmula cariotípica 

pode ser expressa como 58(0; 24; 34). PELLEGRINO (1998) encontrou o mesmo 

cariótipo nos espécimes do continente nas localidades de Ubatuba, São Sebastião e 

Juréia. PELLEGRINO et al. (2001) incluíram Placosoma glabellum na tribo 

Cercosaurini, subfamília Cercosaurinae. Dentre as espécies dessa tribo com 

cariótipo descrito, Placosoma glabellum é a espécie que apresenta número diplóide 

mais alto. As seis outras espécies dessa tribo possuem número diplóide variando de 

2n=32 a 2n=46 cromossomos, todos com distinção nítida entre macro e 

microcromossomos (PELLEGRINO, 1998; PELLEGRINO et al. 2001). Na outra 

espécie do gênero, Placosoma cordylinum, foi encontrado número diplóide 2n=44 

cromossomos, sendo 20 macro e 24 microcromossomos; os cromossomos do par 1 

são macrocromossomos metacêntricos (PELLEGRINO, 1998). Essa variação 

provavelmente é resultado de vários rearranjos cromossômicos para explicar a 

variação entre esses cariótipos (PELLEGRINO, 1998). Não foi detectado par 

heteromórfico. 

 

 Na espécie Enyalius iheringii foi observado um número diplóide de 2n=36 

cromossomos e fórmula cariotípica 36(12;0;24). Os estudos prévios na espécie 

mostram o mesmo cariótipo (PECCININI-SEALE et al, 1976; PELLEGRINO, 1993; 

BERTOLOTTO, 1999; BERTOLOTTO et al., 2001; BERTOLOTTO, 2006). Em 

coloração convencional não foram detectadas diferenças entre os exemplares da 

Ilha do Cardoso e exemplares coletados no continente. Não foi detectado par 

heteromórfico ou mecanismo cromossômico de determinação do sexo. Há três 

espécies do gênero, Enyalius bilineatus, Enyalius leechi e Enyalius perditus  que 

apresentam mecanismo cromossômico de determinação do sexo do tipo XX/XY 

(BERTOLOTTO et al., 2001). 

 

 Os dados apresentados, analisados a partir de coloração convencional, não 

mostraram diferenças cromossômicas, numéricas ou estruturais, entre as 

populações insulares e continentais das espécies Enyalius iheringii, Hemidactylus 

mabouia e Leposternon microcephalum. Estudos futuros, que envolvam marcação 

diferencial ou até outros parâmetros genéticos poderão auxiliar no esclarecimento da 

história evolutiva desses grupos.  
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5. CONCLUSÕES 

 

Durante o levantamento da fauna de Squamata no Município de Cananéia 

foram amostradas 25 espécies de serpentes, sete de lagartos e uma de anfisbena. 

Esses dados somados à consulta a coleções zoológicas elevam o número total de 

espécies para 33 de serpentes, oito de lagartos e uma de anfisbena. 

 

Foram elaboradas listas de espécies para a Ilha do Bom Abrigo, Ilha de 

Cananéia e Ilha do Cardoso. A Ilha do Bom Abrigo apresentou duas espécies de 

serpentes e uma espécie de lagarto. Na Ilha de Cananéia foram registradas 20 

espécies de serpentes, três de lagartos e uma de anfisbena. A Ilha do Cardoso 

apresentou 22 espécies de serpentes, seis espécies de lagartos e uma anfisbena. 

Na área do continente, através de amostras das comunidades de Mandira, Ariri e da 

busca em estradas, foi registrado um total de 24 espécies de serpentes, seis 

espécies de lagartos e uma de anfisbena. 

 

Registros novos de Squamata foram feitos nas áreas coletadas. Na Ilha do 

Bom Abrigo, uma espécie de lagarto; na Ilha de Cananéia, uma espécie de lagarto e 

uma espécie de anfisbena; na Ilha do Cardoso, sete espécies de serpentes e três 

espécies de lagartos. No continente houve nove registros novos de espécies de 

serpentes, cinco espécies de lagartos e uma de anfisbena.  

 

Os métodos mais eficientes para a coleta de serpentes foram a coleta em 

estrada e coletas de terceiros. O terceiro método empregado na coleta de serpentes, 

a procura limitada por tempo, foi menos eficiente comparada aos dois anteriores.  

 

Para a coleta de lagartos e anfisbenas, os métodos mais eficientes para 

coleta foram a procura limitada por tempo e coleta de terceiros. As armadilhas de 

interceptação e queda não se mostraram eficientes. Nenhum método conseguiu 

amostrar todas as espécies, nem de serpentes nem de lagartos e de anfisbenas. 

 

As curvas de rarefação de espécies, confeccionadas a partir dos métodos de 

coleta empregados, não se estabilizaram. A análise das curvas de rarefação 

confirmou o que ficou demonstrado pelas amostras conseguidas através dos 

diversos métodos de coleta. 

 

Várias espécies de Squamata encontradas são dependentes de micro-habitat 

florestal. Oito espécies, cinco de serpentes e três de lagartos, encontram-se na Lista 
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Estadual de espécies provavelmente ameaçadas. A presença de Unidades de 

Conservação, aliada a práticas econômicas sustentáveis que mantenham a floresta, 

são fundamentais para a manutenção da grande diversidade da fauna de serpentes 

e lagartos dessa região. 

  

Foram estudadas citogeneticamente cinco espécies de lagartos e uma 

espécie de anfisbena através de coloração convencional. Os cariótipos das espécies 

de lagartos Colobodactylus taunayi e Diploglossus fasciatus são descritos pela 

primeira vez. As outras espécies de lagarto estudadas foram: Hemidactylus 

mabouia; Placosoma glabellum e Enyalius iheringii. Foi estudada também a espécie 

de anfisbena Leposternon microcephalum.  

 

Colobodactylus taunayi apresenta número diplóide 2n=42 cromossomos; o 

cariótipo pode ser representado como 42(12; 6; 24) e NF é igual a 54. Não foi 

detectado mecanismo cromossômico de determinação do sexo. Análise de 

metáfases meióticas em células de testículos mostrou 21 bivalentes em diacinese-

metáfase I. 

 

 Diploglossus fasciatus mostrou número diplóide 2n=36 cromossomos; o 

cariótipo pode ser representado como 36(12; 0; 24); o NF é igual 48. Não foi 

detectado mecanismo cromossômico de determinação do sexo. 

 

 Hemidactylus mabouia apresentou um cariótipo com número diplóide 2n=42 

cromossomos; a fórmula cariotípica é 42(8; 20; 14); o NF é igual a 50. Não foi 

detectado mecanismo cromossômico de determinação do sexo. 

 

 Placosoma glabellum mostrou um cariótipo com número diplóide 2n=58 

cromossomos; esse cariótipo pode ser descrito pela fórmula cariotípica 58(0; 24; 34). 

Não foi detectado par heteromórfico. O NF é igual a 58. Não foi detectado 

mecanismo cromossômico de determinação do sexo. 

 

 Enyalius iheringii apresenta número diplóide 2n=36 cromossomos; o cariótipo 

pode ser representado como 36(12; 0; 24). O NF é 48. Observou-se uma constricção 

secundária no par 2 de macrocromossomos. Não foi detectado mecanismo 

cromossômico de determinação do sexo. 

 
 Leposternon microcephalum apresentou número diplóide 2n=34 

cromossomos e fórmula cariotípica 34(12; 0; 22) e NF igual a 46. Não foi detectado 

mecanismo cromossômico de determinação do sexo. 
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 Não foram detectadas diferenças nos cariótipos entre as populações 

insulares e continentais de Enyalius iheringii, Hemidactylus mabouia e Leposternon 

microcephalum. Estudos posteriores, envolvendo técnicas de marcação diferencial 

ou mesmo outros parâmetros genéticos, poderão esclarecer se há ou não diferenças 

genéticas entre essas populações. 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 134



 135

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

AB’SABER, A.N. 2003a. Os domínios da natureza no Brasil: potencialidades 

paisagísticas. São Paulo: Ateliê Editorial. 160 p. 

 

AB’SABER, A.N., 2003b. Litoral do Brasil. São Paulo: Metalivros, 287 pp. 

 

ALEJANDRA, H. 2005. Cytogenetic study of Leposternon and Amphisbaena 

(Amphisbaenia: Squamata). Caryologia 58 (2): 178-182. 

 

AMARAL, A. 1921. Contribuição para o conhecimento dos ofídeos do Brasil. A. Parte 

1. Descrição de uma nova espécie. Anex. Mem. Inst. Butantan 1(1): 19-37. 

 

ANDRADE, D.V.; NASCIMENTO, L.B. & ABE, A.S. 2006. Habits hidden 

underground: a review on the reproduction of the Amphisbaenia with notes on 

four Neotropical species. Amphibia-Reptilia 27: 207-217. 

 

ANJOS, L.A. 2004. Ecologia de uma lagarto exótico (Hemidactylus mabouia, 

Gekkonidae) vivendo na natureza (campo ruderal) em Valinhos, São Paulo. 

Dissertação (Mestrado) – Instituto de Biologia, Universidade de Campinas, 

Campinas, SP. 

 

ARAÚJO. A.F.B. 1984. Padrões de divisão de recursos em uma comunidade de 

lagartos de restinga. In: LACERDA, L.D.; ARAÚJO, D.S.D.;CERQUEIRA, R. & 

TURCQ, B. (eds.). Restingas: origem, estrutura, processos.Centro Editorial da 

Universidade de Federal Fluminense, Niterói, RJ, p. 327-442. 

 

ARAÚJO. A.F.B. 1994. Comunidades de lagartos brasileiros. In:  NASCIMENTO, 

L.B.; BERNARDES, A.T. & COSTA, G.A. (eds.). Herpetologia no Brasil, 1. Belo 

Horizonte, MG: PUC MG, Fundação Biodiversitas e Ezequiel Dias, p. 58-68. 

 

ARGÔLO, A.J.S., 2004. As serpentes dos cacauais do sudeste da Bahia. Ilhéus: 

Editus, 260p. 

 

ÁVILA-PIRES, T. C. S. 1995. Lizards of Brazilian  Amazonia (Reptilia: Squamata). 

Zoologische Verhandelingen  Leiden 299:1–706. 

 



 136

BEÇAK, W.; BEÇAK, M.L.; NAZARETH, H.R. & PECCININI, D. 1964. Chromosomes 

of cold-blood animals from whole blood short-term cultures. Microtechnique. 

Mammal. Chromos. Newsl. 14: 55-56. 

 

BEÇAK, M.L.; BEÇAK, W. & DENARO, L. 1972. Chromosome polymorphism, 

geographical variation and karyotypes in Sauria. Caryologia 25: 313-326. 

 

BENOZZATI, M.L. & RODRIGUES, M.T. 2003. Mitochondrial restriction-site 

characterization of a Brazilian group of eyelid-less gymnophthalmid lizards. 

Journal of Herpetology, Vol. 37, No. 1, pp. 161–168. 

 

BERNARDE, P.S. 2004. Composição faunística, ecologia e história natural de 

serpentes em uma região no sudoeste da Amazônia, Rondônia, Brasil. Tese 

(Doutorado) - Instituto de Biociências, Universidade Estadual Paulista, Rio 

Claro, SP. 

 

BERNARDE, P.S. & MACHADO, R.A. 2002. Fauna reptiliana da bacia do rio Tibagi. 

In: SHIBATTA, O.A. & PIMENTA, J.A. (eds.). A Bacia do rio Tibagi. Londrina, 

Paraná: p. 291-296. 

 

BERNARDO, C.S.S. 2004. Abundância, densidade e tamanho populacional de aves 

e mamíferos cinegéticos no Parque Estadual Ilha do Cardoso. Dissertação 

(Mestrado) - Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz", Universidade de 

São Paulo, Piracicaba, SP. 

 

BERTOLOTTO, C.E.V. 1999. Uniformidade e variabilidade cariotípica em 14 

espécies de lagartos das famílias Polychrotidae e Tropiduridae. Dissertação 

(Mestrado) - Instituto de Biociências, Universidade de São Paulo, São Paulo, 

SP. 

 

BERTOLOTTO, C.E.V. 2006. Enyalius (Leiosauridae, Squamata): o que os dados 

moleculares e cromossômicos revelam sobre esse gênero de lagartos 

endêmico do Brasil. Tese (Doutorado) - Instituto de Biociências, Universidade 

de São Paulo, São Paulo, SP. 

 

BERTOLOTTO, C.E.V.; RODRIGUES, M.T.; SKUK, G. & YONENAGA-YASSUDA, Y. 

1996. Comparative cytogenetic análisis with differential staining in three 

species of Liolaemus (Squamata, Tropiduridae). Hereditas 125: 257-264. 

 



 137

BERTOLOTTO, C.E.V.; RODRIGUES, M.T. & YONENAGA-YASSUDA, Y. 2001. 

Banding patterns, multiple sex chromosomes system and localization of 

telomeric (TTAGGG)n sequences by FISH on two species of Polychrus 

(Squamata, Polychrotidae). Caryologia 54: 217-226. 

 

BERTOLOTTO, C.E.V.; PELLEGRINO, K.C.M.; RODRIGUES, M.T. & YONENAGA-

YASSUDA, Y. 2002. Comparative cytogenetics and supernumerary 

chromosomes in the genus Enyalius (Squamata, Polychrotidae). Hereditas 136: 

51-57. 

 

BERTOLOTTO, C.E.V.; PELLEGRINO, K.C.M. & YONENAGA-YASSUDA, Y. 2004. 

Occurrence of B chromosomes in lizards: A review. Cytogenet Genome Res 

106:243–246 

 

BEZY, R.L. & SITES, J.S. JR. 1987. A preliminary study of allozyme evolution in the 

lizard family Xantusiidae. Herpetologica 43: 280-292. 

 

BICKHAM, J.W. 1984. Patterns and modes of chromosomal evolution in reptiles. In: 

SHARMA, A.K. & SHARMA, A. Chromosomes in evolution of eukaryotic 

groups. Vol. II, pp. 13-39. 

 

BICKHAM, J.W. & BAKER, R.J. 1979. Canalization model of chromosomal evolution. 

In: SCHWARTZ, J.H. & ROLLINS, H.G. (eds.). Models and methodologies in 

evolutionary theory. Bull. Carnegie Mus. Nat. Hist. 13: 70-84. 

 

BORGES-MARTINS, M. 1998. Revisão taxonômica e sistemática filogenética do 

gênero Ophiodes Wagler, 1828 (Sauria, Anguidae, Diploglossinae). Tese 

(Doutorado) – Faculdade de Biociências, Pontifícia Universidade Católica do 

Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS. 

 

BOULANGER, G.A. 1884. Synopsis of the families of existing Lacertilia. Ann. Mag. 

Nat. Hist. 14:117-122. 

 

BOULANGER, G.A. 1885. Catalogue of Lizards of  British Museum, 2:335. 

 

BROWN, J.H & LOMOLINO, M. 1998. Biogeography. 2nd ed. Sunderland: Sinauer 

Associates. 

 



 138

BULL, J.J., 1980. Sex determination in reptiles. The Quartely Review of Biology, 55( 

1): 3-21 

 

BURY, R.B., GORMAN, G.C. & LYNCH, J.F. 1969. Karyotypic data for five species 

of anguid lizards. Experientia 25: 314-316. 

 

CASE, T.J.; BOLGER, D.T. & RICHMAN, A.D. 1992. Reptilian extinctions: the last 

ten thousand years. In: FIELDER, P.L. & JAIN, S.K. (eds.). Conservation 

Biology. New York: Chapman & Hall, p. 91-125.  

 

CASTOE, T.A.; DOAN, T.M. & PARKINSON, C.L. 2004. Data partitions and complex 

models in Bayesian Analysis: the phylogeny of gymnophthalmid lizards. Syst. 

Biol. 53(3):448–469. 

 

CECHIN, S.T.Z. & MARTINS, M.R.C. 2000. Eficiência de armadilhas de queda 

(pitfall traps) em amostragens de anfíbios e répteis no Brasil. Rev. Bras. Zool. 

17: 729-740. 

 

CENTENO, F. C. 2005. Aspectos ecológicos da comunidade de serpentes da ilha de 

São Sebastião, São Paulo, Brasil. Resumos do II Congresso Brasileiro de 

Herpetologia, Belo Horizonte, MG [CD-ROM]. 

 

CICCHI, P. J. P. 2007. Dados ecológicos da herpetofauna do Parque Estadual da 

Ilha Anchieta, Ubatuba, São Paulo, Brasil. Dissertação (Mestrado) – Instituto de 

Biociências, Universidade Estadual Paulista, Botucatu, SP. 

 

CICCHI, P.J.P.; DE SENA, M.A.; PECCININI-SEALE, D.M. & DUARTE, M.R. 2007. 

Serpentes das ilhas costeiras do Estado de São Paulo, Sudeste do Brasil. 

Biota Neotrop. May/Aug 2007 vol. 7, no. 2. 

http://www.biotaneotropica.org.br/v7n2/pt/abstract?article+bn03907022007 

ISSN 1676-0603 

 

COELHO, L.F.M. 2005. Ecologia de hemiepífitas estranguladoras no Parque 

Estadual da Ilha do Cardoso. Dissertação (Mestrado) – Instituto de Biociências, 

Universidade Estadual Paulista, Rio Claro, SP. 

 

COLE, C.J. & DESSAUER, H. 1993. Unisexual and bisexual whiptail lizards of the 

Cnemidophorus lemniscatus Complex (Squamata: Teiidae) of the Guiana 



 139

Region, South America, with descriptions of news species. American Museum 

Novitates 3081, p. 1-30 

 

 

COLLI, G.R.; PÉRES Jr, A.K. & DA CUNHA, H.J. 1998. A new species of 

Tupinambis (Squamata: Teiidae) from Central Brazil, with na analysis of 

morphological and genetic variation in the genus. Herpetologica 54:477-492. 

 

CÓLUS, M., 1984. Estudos citogenéticos de duas espécies do gênero Mabuya. 

Dissertação (Mestrado). Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, 

Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. 

 

CÓLUS, M. & FERRARI, I. 1988. Mitotic and meiotic chromosomes of Mabuya 

(Scincidae: Reptilia). Genetica 77: 105-111. 

 

COLWELL, R.K. 2005. EstimateS (version 7.5 b1.) – Statistical estimation of species 

richness and shared species from samples. University of Connecticut. 

Disponível em http://viceroy.eeb.uconn.edu/estimates 

 

CUELLAR, O. 1971. Reproduction and the mechanism of meiotic restitution in the 

parthenogenetic lizard Cnemidophorus uniparens. J. Morph. 133: 139-164. 

 

CUNHA, O.R.; LIMA-VERDE, J.S. & LIMA, A.C.M. 1991. Novo gênero e espécie de 

lagarto do estado do Ceará (Lacertilia: Teiidae). Boletim Museu Paraense 

Emílio Goeldi, Série Zoologia 7: 163–176. 

 

DAREVSKY, I.S. 1958. Natural parthenogenesis in certain subspecies of rocky lizard 

Lacerta saxicola. Dok. Akad. Nauk SSSR, 122: 730-732;  Amer. Inst. Biol. Sci. 

USA 36: 877-879. 

 

DARWIN, C.R. 1859. On the origin of species by means of natural selection. 

Londres: Oxford University Press, 454 p. 

 

DEAN, W. 1996. A Ferro e Fogo: A história da devastação da Mata Atlântica 

brasileira. São Paulo: Companhia das Letras. 484p.  

 

DE SMET, W. H. O., 1981a. Description of the orcein stained karyotypes of 27 

lizards species (Lacertilia, Reptilia) belonging to the families Iguanidae, 



 140

Agamidae, Chameleonidae and Gekkonidae (Ascalabota). Acta Zool. 

Pathol.Antverpinsia 76: 35-72. 

 

DE SMET, W. H. O., 1981b. Description of the orcein stained karyotypes of 36 

lizards species (Lacertilia, Reptilia) belonging to the families Teiidae, Scincidae, 

Lacertidae, Cordylidae and Varanidae (Autharchoglossa). Acta Zool. 

Pathol.Antverpinsia 76: 73-118. 

 

DIAS, E.J., ROCHA, C.F.D. & VRCIBRADIC, D. 2002. A new Cnemidophorus 

(Squamata; Teiidae) from Bahia State, Northeastern Brazil. Copeia, 4: 1070-

1077. 

 

DI-BERNARDO, M. 1996. A new species of the Neotropical snake genus 

Echinanthera Cope 1894 from southeastern Brazil (Serpentes, Colubridae). 

The Snake 27:120-126. 

 

DIXO, M.B.O 2001. Efeito da fragmentação da floresta sobre a comunidade de 

sapos e lagartos de serrapilheira no sul da Bahia. Dissertação (Mestrado) - 

Instituto de Biociências, Universidade de São Paulo, São Paulo, SP. 

 

DIXO, M.B.O. 2005. Diversidade de sapos e lagartos de serrapilheira numa 

paisagem fragmentada do Planalto Atlântico de São Paulo. Tese (Doutorado) – 

Instituto de Biociências, Universidade de São Paulo, São Paulo, SP. 

 

DIXO, M. & VERDADE, V.K. 2006. Herpetofauna de serrapilheira da Reserva 

Florestal de Morro Grande, Cotia, SP. Biota Neotropica V6 (n2): 185-204. 

 

DIXON, J.R. 1979. Origin and distribution of reptiles in lowland tropical rainforests of 

South America. In: DUELLMAN, W.E. (ed.) The South America herpetofauna: 

its origin, evolution, and dispersion. Monogr. Mus. Nat. Hist. Univ. Kansas 7: 

217-240.  

 

D.O.C.;SÃO PAULO, 2006. Inventário da Fauna do Município de São Paulo. Diário 

Oficial Cidade de São Paulo 51 (104), sábado, 3 de junho de 2006. 

 

DOAN, T.M. 2003. A new phylogenetic classification for the gymnophthalmid genera 

Cercosaura, Pantodactylus, and Prionadactylus (Reptilia, Squamata). 

Zoological Journal of the Linnean Society 137:  101–115. 

 



 141

DOBIGNY,G.; DUCROZ, J.F; ROBINSON, T.J & VOLOBOUEV, V.,  2004. 

Cytogenetics and cladistics. Syst. Biol. 53(3):470–484 

 

DUARTE, M.R.; PUORTO, G. & FRANCO, F.L. 1995. A biological survey of the 

pitviper Bothrops insularis Amaral (Serpentes, Viperidae): na endemic and 

threatened offshore island snake of Southeastern Brazil. Studies on Neotropical 

Fauna and Environment vol. 30, no. 1: 1-13. 

 

DUELLMAN, W.E. 1990. Herpetofaunas in Neotropical Rainforests: comparative 

composition, history, and resource use. In: GENTRY, A.H. (ed.). Four 

Neotropical Rainforests. Yale University Press, New Haven: 455-505. 

 

DUTRILLAUX, B. & COUTURIER, J. 1981. La Pratique de I’Analyse 

Chromosomique. - Masson, Paris. 

 

EISEMBERG, C.C.; CASSIMIRO, J. & BERTOLUCI, J. 2004. Notes on the diet of the 

rare gymnophthalmid lizard Ecpleopus gaudichaudii from Southeastern Brazil. 

Herpetological Review 35(4):336-337. 

 

ESTES, R., DE QUEIROZ, K. & GAUTHIER, J. 1988. Phylogenetic relationships 

within Squamata. In: ESTES, R. & PREGILL, G. (eds). Phylogenetic 

relationships of the lizard families. Stanford, California, p. 119-281. 

 

ETHERIDGE, R. & DE QUEIROZ, K. 1988. A phylogeny of Iguanidae. In: ESTES, R. 

& PREGILL, G. (eds). Phylogenetic relationships of the lizard families. Stanford, 

California, p.283-367. 

 

EZAZ, T.;STIGLEC, R.; VEYRUNES, F. & GRAVES, J.A.M. 2006. Relationships 

between vertebrate ZW and XY sex chromosome systems. Current Biology 16, 

736–743 

 

FEIO, R.N. & CARAMASCHI, U. 2002. Contribuição ao conhecimento da 

herpetofauna do nordeste do Estado de Minas Gerais, Brasil. Phyllomedusa 

1(2): 105-111. 

 

FRANCO, F.L.; MARQUES, O.A.V. & PUORTO, G. 1997. Two new species of 

colubrid snakes of the genus Clelia from Brazil. Journal of Herpetology 31: 438-

490. 

 



 142

FRANCO, F.L. & SALOMÃO, M.G. 2002. Répteis. In: AURICCHIO, P. & SALOMÃO, 

M.G. (eds). Técnicas de coleta e preparação de vertebrados para fins 

científicos e didáticos. Arujá: Instituto Pau Brasil de História Natural, p.77-115. 

 

FRANCO, F.L.; FERREIRA, T.G.; MARQUES, O.A.V. & SAZIMA, I. 2003. A new 

species of hood-displaying Thamnodynastes (Serpentes:Colubridae) from the 

Atlantic forest in southeastern Brazil. Zootaxa 334: 1-7. 

 

FREIRE, E.M.X. 1996. Estudo ecológico e zoogeográfico sobre a fauna de lagartos 

(Sauria) das dunas de Natal, Rio Grande do Norte e da restinga de Ponta de 

Campina, Cabedelo, Paraíba, Brasil. Rev. Bras. Zool. 13(4): 903-921. 

 

FREIRE, E.M.X. 1999. Espécie nova de Coleodactylus Parker, 1926 das dunas de 

Natal, Rio Grande do Norte, Brasil, com notas sobre suas relações e 

dicromatismo sexual no gênero (Squamata, Gekkonidae). Bol. Mus. Nac. N. 

S.Zool., Rio de Janeiro n. 399, p.1-14. 

 

FROST, D.R. & ETHERIDGE, R.E. 1989. A phylogenetic analysis and taxonomy of 

iguanian lizards (Reptilia: Squamata). Univ. Kansas Mus. Nat. Hist. Misc. Publ. 

81: 1-65. 

 

FROST, D.R.; ETHERIDGE, R.; JANIES, D. & TITUS, T.A. 2001. Total evidence, 

sequence alignment, evolution of polychrotid lizards, and a reclassification of 

the Iguania (Squamata: Iguania). Am. Mus. Novitates 3343: 1:38.  

 

FROST, D. R. 2004. Amphibian Species of the World: an Online Reference. Version 

3.0 Electronic Database accessible at http://research.amnh.org/ 

      herpetology/amphibia/index.html. American Museum of Natural History, New 

York, USA. (último acesso: 15 de setembro de 2004). 

 

FRY; B.G.; VIDAL, N.;NORMAN, J.A.;VONK, F.J.;SCHEIB, H.; RAMJAN, S.F.R.; 

KURUPPU, S.; FUNG, K.; HEDGES, S.B.; RICHARDSON5], M.K; HODGSON, 

W.C.; IGNJATOVIC10, V.; SUMMERHAYES, R. &  KOCHVA, E. 2006. Early 

evolution of the venom system in lizards and snakes. Nature 439: 584-588. 

 

GALINDO-LEAL, C. & CÂMARA, I.G. 2005. Status do hotspot Mata Atlântica: uma 

síntese. In: GALINDO-LEAL, C. & CÂMARA, I.G. (eds.). Mata Atlântica: 

biodiversidade, ameaças e perspectivas. São Paulo: Fundação SOS Mata 

Atlântica; Belo Horizonte: Conservação Internacional, p. 3-11.  



 143

 

GILBOA, I. 1974. Karyotypes of amphibians & reptiles: A bibliographic review. In: 

DOWLING, H.G.  (ed). Yearbook of Herpetology. New York: HISS Publis. Am. 

Museum Nat. Hist., 256 p. 

 

GOTELLI, N.J. 2001. Quantifying biodiversity: procedures and pitfalls in the 

measurement and comparison of species richness. Ecology Letters 4: 379-391. 

 

GORMAN, G.C. 1973. The chromosomes of Reptilia, a cytotaxonomic interpretation. 

In: CHIARELLI, A.B. & CAPPANA, E. (eds). Cytotaxonomy and vertebrate 

evolution. New York: Academic Press, p.349-424. 

 

GORMAN, G.C.; ATKINS, L. & HOLZINGER, T. 1967. New karyotypic data on 15 

genera of lizards in the family Iguanidae, with discussion of taxonomic and 

cytological implications. Cytogenetics 6:286-299. 

 

GRAZZIOTIN, F.G.; MONZEL, M.; ECHEVERRIGARAY,S. & BONATO, S.L. 2006. 

Phylogeography of the Bothrops jararaca complex (Serpentes: Viperidae): past 

fragmentation and island colonization in the Brazilian Atlantic Forest. Molecular 

Ecology 15: 3969-3982. 

 

GREENE, H.W. 1997. Snakes: The evolution of a mystery in nature. University of 

California Press: Berkeley and Los Angeles. 351 p. 

 

GREENE, H.W.; RODRÍGUEZ, J.J.S. & POWELL, B.J. 2006. Parental behavior in 

anguid lizards. South American Journal of Herpetology 1(1): 9-19. 

 

HARRIS, D.J.; MARSHALL, J.C. & CRANDALL, K.A. 2001. Squamate relationships 

basead on C-mos nuclear DNA sequences: increased taxon sampling improves 

bootstrap support. Amphib. Reptil. 22: 235-242.  

 

HARRIS, D.J. 2003. Codon bias variation in C-mos between squamate families might 

distort phylogenetics inferences. Mol. Phylogeneti. Evol. 27: 540-544. 

 

HARTMANN, P.A. 2005. História natural e ecologia de duas taxocenoses de 

serpentes na Mata Atlântica. Tese (Doutorado) - Instituto de Biociências, 

Universidade Estadual Paulista, Rio Claro, SP. 

 



 144

HOGE, A.R. 1947. Um novo lagarto da Ilha da Queimada Grande. Mem. Inst. 

Butantan 19: 241-248. 

 

HOLLIS, J.L. 2006. Phylogenetics of the Genus Chironius Fitzinger, 1826 

(Serpentes, Colubridae) based on morphology. Herpetologica, 62(4): 435–453 

 

HOWELL, W.M. & BLACK, D.A. 1980. Controlled silver staining of nucleolus 

organizer regions with a protective colloidal developer. A one-step method. 

Experientia 36: 1014-1015. 

 

JACKSON, J.F. 1978. Differentiation in the genera Enyalius e Strobilurus 

(Iguanidae): implications for Pleistocene climatic changes in eastern Brazil. 

Arquivos de Zoologia 30: 1-79. 

 

KASAHARA, S.; YONENAGA-YASSUDA, Y.; SCHINCARIOL, R.A & L’ÁBBATE, M. 

1983. Chromosome mechanisms of sex determination, G- and C band patterns 

and nucleolus organizer regions in Tropidurus torquatus (Sauria, Iguanidae). 

Genetica 60: 151-156. 

 

KASAHARA, S., YONENAGA-YASSUDA, Y. & RODRIGUES, M.T., 1987a. 

Karyotype and evolution of the Tropidurus nanuzae species group (Sauria, 

Iguanidade). Rev. Brasil. Genet. 10: 185-197. 

 

KASAHARA, S., YONENAGA-YASSUDA, Y. & RODRIGUES, M.T., 1987b. 

Geographical karyotypic variations and chromosome banding patterns in 

Tropidurus hispidus (Sauria, Iguanidade) from Brazil. Caryologia 40 (1-2): 43-

57. 

 

KASAHARA, S., PELLEGRINO, K.C.M.; RODRIGUES, M.T. & YONENAGA-

YASSUDA, Y. 1996. Comparative cytogenetic studies of eleven species of the 

Tropidurus torquatus group (Sauria, Tropiduridae). Hereditas 125: 37-46. 

 

KING, M. 1981. Chromosome change and specialization in lizards. In: ATCHLEY, 

W.R. & WOODRUFF, D.S. (eds). Evolution and speciation. London: Cambridge 

University Press, p. 262-285. 

 

KING, M. 1985. The canalization model of chromosomal evolution: A critique. 

Systematic Zoology, 34 (1): 69-75. 

 



 145

KLACZO, J. 2007. Filogenia do gênero Chironius (Serpentes, Colubridae) baseada 

em dados morfológicos e moleculares. Tese (Doutorado) - Instituto de 

Biociências, Universidade de São Paulo, São Paulo, SP. 

 

KNAPP, C.R. & GOMEZ-ZLATAR, P. 2006. Iguanidae or Iguaninae? A taxonomic 

summary and literature-use analysis. Herpetological Review 37(1): 29-34. 

 

KREBS, C.J. 1989. Ecological methodology. New York: Harper and Row Publishers. 

 

LAZELL, J.D. 1992. The family Iguanidae: Disagreement with Frost and Etheridge 

(1989). Herpetological Review 23(4): 109-112. 

 

LEE, M.S.Y. & CALDWELL, M.W. 2000. Adriosaurus and the affinities of mosasaurs, 

dolichosaurs, and snakes. J. Paleont. 74: 915-937. 

 

LEVAN, A., FREDGA, K. & SANDBERG, A. A. 1964. Nomenclature for centromeric 

position on chromosomes. Hereditas 52 (2): 201-220. 

 

LOWE, C.H. & WRIGHT, L.W. 1966. Evolution of parthenogenetic species of 

Cnemidophorus whiptail lizards in western North America. J. Arizona Acad. Sci. 

4:81-87. 

 

MACARTHUR, R.H. & WILSON, E.O. 1963. An equilibrium theory of insular 

zoogeography. Evolution 17(4): 373-387. 

 

MACARTHUR, R.H. & WILSON, E.O. 1967. The theory of island biogeography. 

Princeton, New Jersey: Princeton University Press. 

 

MACEY, J.R.; LARSON, A.; ANANJEVA, N.B. & PAPENFUSS, T.J. 1997. 

Evolutionary shifts in three major structural features of the mitochondrial 

genome among iguanian lizards. J. Mol. Evol. 44:660-674. 

 

MAGALHÃES, N.W. 2003. Descubra o Lagamar. 2a. edição revista e ampliada. São 

Paulo: Terragraph. 176 p.  

 

MAKINO, S. 1951. An atlas of the chromosome numbers in animals, 2nd ed. Iowa: 

Iowa State Coll. Press. 290 p. 

 



 146

MANZANI, P.R. & ABE, A.S., 1997. A new species of Tupinambis Daudin, 1803 

(Squamata: Teiidae) from Central Brasil. Boletim do Museu Nacional, nova 

série, Zoologia., Rio de Janeiro 382: 1-10. 

 

MANZANI, P.R. & ABE, A.S., 2002. A new species of Tupinambis Daudin, 1803 from 

Southeastern Brazil (Squamata, Teiidae). Arquivos do Museu Nacional, Rio de 

Janeiro, 60 (4): 295-302. 

 

MARQUES, O.A.V. 1998. Composição faunística, história natural e ecologia de 

serpentes da Mata Atlântica na região da Estação Ecológica Juréia-Itatins. 

Tese (Doutorado) - Instituto de Biociências, Universidade de São Paulo, São 

Paulo, SP.  

 

MARQUES, O.A.V. & SAZIMA, I. 2003. História natural das serpentes. In: 

CARDOSO, J.L.C.; FRANÇA, F.O.S; WEN, F.H.; MALAQUE, C.M.S & 

HADDAD, V. (eds.). Animais peçonhentos no Brasil. Biologia, clínica e 

terapêutica. São Paulo: Savier, p. 62-71. 

 

MARQUES, O.A.V. & SAZIMA, I. 2004. História natural dos répteis da Estação 

Ecológica Juréia-Itatins. In: MARQUES, O. A. V & DULEBA, W. (eds). Estação 

Ecológica Juréia-Itatins: Ambiente Físico, Flora e Fauna. Ribeirão Preto : Holos 

Editora, p. 257-277.  

 

MARQUES, O.A.V., ABE, A.S. & MARTINS, M. 1998. Estudo diagnóstico da 

diversidade de répteis do Estado de São Paulo. In: CASTRO, R, M. C. (ed.). 

Biodiversidade do Estado de São Paulo – Síntese do conhecimento no final do 

século XX, 6, Vertebrados. FAPESP, São Paulo, p. 29-38. 

 

MARQUES, O.A.V., ETEROVIC, A. & ENDO, W. 2000. Seasonal activity of snakes 

in the Atlantic forest in southeastern Brazil. Amphibia-Reptilia 22: 103-111 

 

MARQUES, O.A.V., MARTINS, M. & SAZIMA, I. 2002. A new insular species of 

pitviper of Brazil, with comments on evolutionary biology and conservation of 

the Bothrops jararaca group (Serpentes, Viperidae). Herpetologica 58(3): 303-

312. 

 

MARQUES, O. A. V., ETEROVIC, A. & SAZIMA, I. 2004. Snakes of the Brazilian 

Atlantic forest: An Illustrated Field Guide for the Serra do Mar range. Ribeirão 

Preto: Holos Editora, SP. 



 147

 

MARTINS, M. 1994. História natural de uma taxocenose de serpentes de mata na 

região de Manaus, Amazônia Central, Brasil. Tese (Doutorado) – Instituto de 

Biologia, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, SP. 

 

MARTINS, M. & OLIVEIRA, M.E. 1998. Natural history of of snakes in forests of the 

Manaus region, Central Amazonia, Brazil. Herpetological Natural History 6(2): 

78-150. 

 

MATTHEY, R. 1949. Les chromosomes des vértebrés. Lausanne. F. Rouge. 356 p. 

 

MENDONÇA, A.L.F. 2000. A Ilha do Cardoso: O Parque Estadual e os moradores. 

Dissertação (Mestrado) – Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, 

Universidade de São Paulo, Piracicaba, SP. 

 

MODI, W.S. & CREWS, D. 2005. Sex chromosomes and sex determination in 

reptiles. Current Opinion in Genetics & Development15: 660–665. 

 

MORATO, S.A.A. 2005. Serpentes da Região Atlântica do Paraná, Brasil: 

Diversidade, distribuição e ecologia. Tese (Doutorado) - Setor de Ciências 

Biológicas, Universidade Federal do Paraná, Curitiba, PR. 

 

MORELATTO, L. P.C. & HADDAD, C.F.B. 2000. Introduction: The Brazilian Atlantic 

Forest. Biotropica 32(4b): 786-792  

 

MYERS, N., MITTERMEIER, R. A., MITTERMEIER, C. G., DA FONSECA, G. A. B. & 

KENT, J. 2000. Biodiversity hotspots for conservation priorities. Nature, vol.403: 

853-858. 

 

NOFFS, M.S.; RAIMUNDO, S.; SANCHES, R.A.; MARTUSCHELLI, P.; CAMPOS, 

F.P. & TELEGINSKI, A. 1994. Proposta para a criação de uma Estação 

Ecológica em Ariri/Cananéia, São Paulo, Brasil. In: III Simpósio de 

ecossistemas da costa brasileira. Subsídios a um gerenciamento ambiental. 

Academia de Ciências do Estado de São Paulo, No. 8, Volume I: p. 396-403. 

 

NOGUEIRA, A.A.; PINTO-DA-ROCHA, R. & BRESCOVIT, A.D. 2006. Orb-weavers 

spiders (Arachnida-Araneae) community in the Reserva Florestal do Morro 

Grande region, Cotia, São Paulo State, Brazil. Biota Neotrop. May/Aug, vol. 6 

no. 2, 



 148

http://www.biotaneotropica.org.br/v6n2/pt/abstract?article+bn00906022006. 

ISSN 1676-0603 

 

ODIERNA, G.; HEULIN, B.,GUILLAUME, C.P.; VOGRIN, N.; APREA, G.; 

CAPRIGLIONE, T.; SURGET-GROBA, Y. & KUPRIYANOVA, L. 2001. 

Evolutionary and biogeographical implications of the karyological variations in 

the oviparous and viviparous forms of the lizard Lacerta (Zootoca) vivipara. 

Ecography 24: 332–340. 

 

OLMO, E. 1986. Reptilia. In: Animal Cytogenetics (ed. B. John) Berlin, Gebruder, 

Borntraeger, p. 1-100. 

 

PAULL, D.; WILLIAMS, E.E. & HALL,W.P. 1976. Lizard karyotypes from the 

Galapagos islands: chromosomes in phylogeny and evolution. Breviora 441: 1-

31. 

 

PECCININI, D., 1969. Cariótipo e determinação do sexo em algumas espécies de 

lacertílios brasileiros (Iguanidae e Teiidae). Dissertação (Mestrado) – 

Faculdade de Filosofia Ciências e Letras, Universidade de São Paulo, São 

Paulo, SP.  

 

PECCININI, D., 1970. Variação nos cromossomos do lagarto Polychrus marmoratus 

(Sauria, Iguanidae) de diferentes localidades. Rev. Bras. Biol. 30: 1-4. 

 

PECCININI-SEALE, D.M. 1971. Chromosome variation in populations of 

Cnemidophorus lemniscatus in the Amazonas valley (Sauria, Teiidae). Ciênc. 

Cult. 23 (2):133-136. 

 

PECCININI-SEALE, D.M. 1972a. Variação cromossômica em populações 

partenogenéticas e bissexuadas de Cnemidophorus lemniscatus (Linnaeus) 

(Sauria, Teiidae) no Vale do Amazonas. Tese (Doutorado) – Instituto de 

Biociências, Universidade de São Paulo, São Paulo, Brasil. 

 

PECCININI-SEALE, D. 1972b. Estudo da meiose em machos de Cnemidophorus 

lemniscatus (Sauria, Teiidae) e quantidade de DNA na espermatogênese. 

Ciênc. Cult. Suppl. 24: 161-162. 

 

PECCININI-SEALE, D. 1973. Chromosomal variation in the parthenogenetic and 

bisexual populations of Cnemidophorus lemniscatus (Linnaeus) (Sauria, 



 149

Teiidae) from de Amazonas valley. Proc. XIII Internat. Congress, Genetics. 

Genetics suppl. 74 (2): 209-210. 

 

PECCININI-SEALE, D.M. 1981. New developments in vertebrate cytotaxonomy. IV. 

Cytogenetic Studies in Reptiles. Genetica 56: 123-148. 

 

PECCININI-SEALE, D.M.  1989. Genetics studies on bisexual and unisexual 

populations of Amazonian Cnemidophorus. In: DAWLEY, R.M & BOGART, J.P. 

(eds.). Evolution and Ecology of Unisexual Vertebrates. New York State 

University Press, Albany, New York, p. 241-251. 

 

PECCININI-SEALE, D.M. 2002. Técnicas citogenéticas, enzimáticas e moleculares. 

In: AURICHIO, P. & SALOMÃO, M.G. (eds.). Técnicas de coletas e preparação 

de vertebrados para fins científicos e didáticos. Arujá: Instituto Pau Brasil de 

História Natural, p.245-279. 

 

PECCININI-SEALE, D.M. & FROTA-PESSOA, O. 1974. Structural heterozygosity in 

parthenogenetic populations Cnemidophorus lemniscatus (Sauria, Teiidae) 

from the Amazonas valley. Chromosoma 47: 439-451. 

 

PECCININI-SEALE, D.M. & ALMEIDA, T.M.B. 1986. Chromosomal variation, nuclear 

organizers and constitutive heterochomatin in the genus Ameiva and 

Cnemidophorus (Sauria, Teiidae). Caryologia 39: 227-237. 

 

PECCININI-SEALE, D.M.;  FROTA-PESSOA, O. & FERRARI, I. 1971. Sex 

determination of the “pseudo-X0/XX” in the Brazilian lizard Polychrus sp. 

(Sauria, Iguanidae). Caryologia 24: 129-139. 

 

PECCININI-SEALE, D.; CARABETTA JR, W. & GREGORIN, S.A. 1977a. 

Heterocromatina constitutiva em cromossomos de lacertílios brasileiros. Ciên. 

Cult. suppl. 29(7): 709. 

 

PECCININI-SEALE, D.; GREGORIN, S.A.; CARABETTA JR, W. 1977b. 

Bandeamento em cromossomos de lacertílios brasileiros tratados com tripsina. 

Ciên. Cult. suppl. 29(7): 709. 

 

PECCININI-SEALE, D.; PIMENTEL, C.; GREGORIN, S.A.; CARABETTA JR, W. & 

JACKSON, J. 1976. Estudo cromossômico no gênero Enyalius (Sauria, 

Iguanidae). Ciênc. Cult. suppl. 28: 285. 



 150

 

PECCININI-SEALE D., ROCHA C,F,D,; ALMEIDA, T.M.B.; ARAÚJO A.F.B. & DE 

SENA, M.A. 2004. Cytogenetics of the Brazilian whiptail lizard Cnemidophorus 

littoralis (Teiidae) from a restinga área (Barra de Marica) in Southeastern Brazil. 

Braz J Biol 64(3B): 661–667. 

 

PELLEGRINO, K.C.M. 1993. Caracterização cromossômica em 16 espécies das 

famílias Tropiduridae, Polychrotidae e Gekkonidae (Sauria) pela aplicação de 

técnicas de coloração diferencial. Dissertação (Mestrado) – Instituto de 

Biociências, Universidade de São Paulo, São Paulo, SP. 

 

PELLEGRINO, K.C.M. 1998. Diversidade cariotípica e evolução cromossômica em 

lagartos das famílias Gymnophthalmidae e Gekkonidae (Squamata): 

Evidências baseadas em coloração diferencial e hibridação in situ fluorescente 

(FISH). Tese (Doutorado) – Instituto de Biociências, Universidade de São 

Paulo, São Paulo, SP. 

 

PELLEGRINO, K.C.M.; RODRIGUES, M.T. & YONENAGA-YASSUDA, Y. 1994. 

Cytogenetic studies in six species of Tropiduridae (Sauria). Rev. Brasil. Genet. 

17: 401-408. 

 

PELLEGRINO, K.C.M.; SUCUPIRA, M.C.A.; KASAHARA, S.; RODRIGUES, M.T. & 

YONENAGA-YASSUDA, Y. 1995. C- and R- banding patterns and nucleolus 

organizer regions in the karyotype of Hemidactylus mabouia (Sauria, 

Gekkonidae). Rev. Brasil. Genet. 18: 527-531. 

 

PELLEGRINO, K.C.M.; KASAHARA, S.; RODRIGUES, M.T. & YONENAGA-

YASSUDA, Y. 1997. Pericentric inversion events in karyotypic distinction of 

Brazilian lizards of genus Phyllopezus (Squamata, Gekkonidae) detected by 

chromosomal banding patterns.  Hereditas 127: 255-262. 

 

PELLEGRINO, K.C.M.; RODRIGUES, M.T. & YONENAGA-YASSUDA, Y. 1999a. 

Chromosomal evolution in the Brazilian lizards of genus Leposoma (Squamata, 

Gymnophthalmidae) from Amazon and Atlantic rain forest: banding patterns 

and FISH of telomeric sequences. Hereditas 131: 15-21. 

 

PELLEGRINO, K.C.M., RODRIGUES, M.T. & YONENAGA-YASSUDA, Y. 1999b. 

Chromosomal polymorphisms due to supernumerary chromosomes and 



 151

pericentric inversions in the eyelidless microteiid lizard Nothobachia ablephara 

(Squamata, Gymnophthalmidae). Chromosome Research 7: 247-254. 

 

PELLEGRINO, K.C.M., BERTOLOTTO, C.E.V.; RODRIGUES, M.T. & YONENAGA-

YASSUDA, Y. 1999c. Banding patterns, heteromorphic sex chromosomes and 

Ag-stained NORs after pachytene stage in the meiosis of Brazilian lizard 

Urostrophus vautieri (Squamata, Polychrotidae). Caryologia 52 (1-2) 21-26. 

 

PELLEGRINO, K.C.M., RODRIGUES, M.T. & YONENAGA-YASSUDA, Y. 2003. The 

triploid karyotype of Leposoma percarinatum (Squamata, Gymnophthalmidae). 

J. Herpetology 37(1): 197-199. 

 

PELLEGRINO, K.C.M., RODRIGUES, M.T.; YONENAGA-YASSUDA, Y & SITES, 

JR, J.W. 2001. A molecular perspective on the evolution of South American 

microteiid lizards (Squamata, Gymnophthalmidae), and a new classification for 

the family. Biological Journal of the Linnean Society 74: 317–340. 

 

PELLEGRINO, K.C.M.; RODRIGUES, M.T.;  WAITE, A.N.; MORANDO, M.; 

YONENAGA-YASSUDA, Y. & SITES JR, J.W. 2005. Phylogeography and 

species limits in the Gymnodactylus darwinii complex (Gekkonidae, Squamata): 

genetic structure coincides with river systems in the Brazilian Atlantic Forest. 

Biological Journal of the Linnean Society 85: 13–26. 

 

PETERS, J.A. & DONOSO-BARROS, R. 1970. Catalogue of the Neotropical 

Squamata. Part II. Lizards and Amphisbaenians. Smithsonian Institution Press, 

Washington, DC. 

 

PIANKA, E.R. & VITT, L.J. 2003. Lizards: windows to the evolution of diversity. 

Berkeley: University of California Press, 334 p. 

 

PIZZATO, L. 2005. Body size, reproductive biology and abundance of rare 

pseudoboini snakes genera Clelia and Boiruna (Serpentes, Colubridae) in 

Brazil. Phyllomedusa 4(2): 111-122. 

 

PORTER, C.A.; MEREDITH, J.H.; SITES, J.W. JR & BARKER, R.J. 1991. Location 

of ribosomal DNA in chromosomes of squamate reptile: systematic and 

evolutionary implications. Herpetologica 27: 271-280. 

 



 152

POUGH, F.H., ANDREWS, R.M., CADLE, J.E., CRUMP, M.L.,SAVITZKY, A.H. & 

WELLS, K.D. 1998. Herpetology. Prentice Hall, Upper Saddle River, New 

Jersey. 

 

PRESCH, W.F. 1980. Evolutionary history of the South American microteiid lizards 

(Teiidae: Gymnophthalminae). Copeia 1980 (1): 36-556. 

 

PRESCH, W.F. 1983. The lizard family Teiidae: Is it a monophyletic group? Zool.J. 

Linn. Soc. London. 77:189-197. 

 

PUORTO, G.; LAPORTA-FERREIRA, I.L. & SAZIMA, I. 1991. Serpentes na selva de 

pedra. Ciência Hoje, Vol.13 no. 76: 66-67. 

 

REBOUÇAS-SPIEKER, R. 1974. Distribution and differentiation of animals along the 

coast and on continental islands of the state of São Paulo. 2. Lizards of the 

genus Mabuya (Sauria, Scincidae). Papéis Avulsos de Zoologia 28(12): 197-

240. 

 

REEDER, T.W.; COLE, C.J. & DESSAUER, H.C. 2002. Phylogenetic relationships of 

whiptail lizards of genus Cnemidophorus (Squamata: Teiidade): a test of 

monophyly, reevaluation of karyotypic evolution, and review of hybrid origins. 

American Museum Novitates 3365, 61 p. 

 

ROCHA, C.F.D. 2000. Biogeografia de répteis de restingas: distribuição, ocorrências 

e endemismos. In: ESTEVES, F.A. & LACERDA, L.D. (eds.). Ecologia de 

restingas e lagoas costeiras. NUPEM/UFRJ, Macaé, RJ, p. 99-116.  

 

ROCHA, C.F.D. & BERGALLO, H.G. 1997. Intercommunity variation in the 

distribution of abundance of dominant lizard species in restinga habitats. 

Ciência e Cultura 49 (4):269-274. 

 

ROCHA, C.F.D. & VAN SLUYS, M. 2006. New records of reptiles from Ilha Grande 

Island in Rio de Janeiro State, Brazil. Herpetological Review 37 (1): 112-114. 

 

ROCHA, C.F.D. & VAN SLUYS, M. 2007. Herpetofaunas de restingas. In: 

NASCIMENTO, L.B. & OLIVEIRA, M.E. (eds). Herpetologia no Brasil II. Belo 

Horizonte:Sociedade Brasileira de Herpetologia, p. 44-65. 

 



 153

ROCHA, C.F.D., BERGALLO, H.G. & PECCININI-SEALE, D.M. 1997. Evidence of a 

unisexual population of the Brazilian whiptail lizard genus Cnemidophorus 

(Teiidae) with description of a new species. Herpetologica, 53: 374-382. 

 

ROCHA, C.F.D., ARAÚJO, A.F.B., VRCIBRADIC, D. & MAMEDE-DA-COSTA, E. M. 

2000. New Cnemidophorus (Squamata; Teiidae) from coastal Rio de Janeiro, 

southeastern Brazil. Copeia 2000: 501-509. 

 

ROCHA, C. F. D., DUTRA, G. F., VRCIBRADIC, D. & MENEZES, V. A. 2002. The 

terrestrial reptile fauna of the Abrolhos Archipelago: species list and ecological 

aspects. Braz. J. Biol., 62(2): 285-291. 

 

ROCHA, C.F.D.; VAN SLUYS, M.; BERGALLO, H.G. & ALVES, M.A.S. 2005. 

Endemic and threatened tetrapods in the restingas of the biodiversity corridors 

of Serra do Mar and of Central da Mata Atlântica in eastern of Brazil. Braz. J. 

Biol., 65(1): 159-168. 

 

RODRIGUES, M.G. 1998. Análise do status de conservação das Unidades de 

Paisagens do Complexo Estuarino Lagunar de Iguape-Cananéia-

Guaraqueçaba. Dissertação (Mestrado) - Instituto de Biociências, Universidade 

de São Paulo, São Paulo, SP. 

 

RODRIGUES, M.T. 1990. Os lagartos da Floresta Atlântica: distribuição atual e 

pretérita e suas implicações para estudos futuros. In: II Simpósio sobre 

ecossistemas da costa sul brasileira. Estrutura, função e manejo. Academia de 

Ciências do Estado de São Paulo, p. 404-410. 

 

RODRIGUES, M.T. 1991a. Herpetofauna das dunas interiores do Rio São Francisco: 

Bahia: Brasil. I. Introdução à área e descrição de um novo gênero de 

microteiídeos (Calyptommatus) com notas sobre sua ecologia, distribuição e 

especiação (Sauria, Teiidae). Papéis Avulsos de Zool., São Paulo 37(19): 285–

320. 

 

RODRIGUES, M.T. 1991b. Herpetofauna das dunas interiores do Rio São Francisco: 

Bahia, Brasil. II. Psilophthalmus: um novo gênero de microteiídeos sem 

pálpebra (Sauria, Teiidae). Papéis Avulsos de Zool., São Paulo 37(20): 321–

327. 

 



 154

RODRIGUES, M.T. 1991c. Herpetofauna das dunas interiores do Rio São Francisco: 

Bahia: Brasil. III. Procellosaurinus: um novo gênero de microteiídeos sem 

pálpebra, com a redefinição do gênero Gymnophthalmus (Sauria, Teiidae). 

Papéis Avulsos de Zool., São Paulo 37(21): 329–342. 

 

RODRIGUES, M.T. 1995. Filogenia e história geográfica de uma radiação de 

lagartos microteídeos (Sauria, Teiioidea, Gymnophthalmidae). Tese (Livre-

Docência) – Instituto de Biociências, Universidade de São Paulo, São Paulo, 

SP. 

 

RODRIGUES, M.T. 1996. A new species of lizards, genus Micrablepharus 

(Squamata: Gymnophthalmidae) from Brazil. Herpetologica 52(4):535-541. 

 

RODRIGUES, M.T. 1997. A new species of Leposoma (Squamata: 

Gymnophthalmidae) from the Atlantic forest of Brazil. Herpetologica 53(3):383-

389. 

 

RODRIGUES, M.T. 2005. The conservation of Brazilian reptiles: challenges for a 

megadiverse country. Conservation Biology, vol. 19 (3): 659-664. 

 

RODRIGUES, M.T. & D.M. BORGES. 1997. A new species of Leposoma (Sauria, 

Gymnophthalmidae) from a relictual forest of semiarid northeastern Brazil. 

Herpetologica 53(1):1-6. 

 

 

RODRIGUES, M.T & ÁVILA-PIRES, T.C. 2005. New lizard of the genus Leposoma 

(Squamata, Gymnophthalmidae) from the lower Rio Negro, Amazonas, Brazil.  

Journal of Herpetology 39 (4): 541-546. 

 

RODRIGUES, M.T., KASAHARA, S. & YONENAGA-YASSUDA, Y. 1988. Tropidurus 

psammonastes, uma nova espécie do grupo torquatus com notas sobre seu 

cariótipo e distribuição (Sauria Iguanidae). Papéis Avulsos Zool., São Paulo 36: 

171-179. 

 

RODRIGUES, M.T.; YONENAGA-YASSUDA, Y. & KASAHARA, S. 1989. Notes on 

the ecology and karyotypic description of Strobilurus torquatus (Sauria, 

Iguanidae). Rev. Brasil. Genet. 12: 747-759. 

 



 155

RODRIGUES M.T.; ZAHER, H. & CURCIO, F. 2001. A new species of lizard, genus 

Calyptommatus, from the caatingas of the state of Piauí, Northeastern Brazil 

(Squamata, Gymnophthalmidae). Papéis Avulsos Zool.,  São  Paulo 41:529-

546. 

 

RODRIGUES, M.T.; DIXO, M. & ACCACIO, G.M. 2002a. A large sample of 

Leposoma (Squamata, Gymnophthalmidae) from the Atlantic Forests of Bahia, 

the status of Leposoma annectans Ruibal, 1952, and notes on conservation. 

Papéis Avulsos Zool., São  Paulo 42(5):103-117. 

 

RODRIGUES, M.T.; DIXO, M.; PAVAN, D. & VERDADE, V.K. 2002b. A new species 

of Leposoma (Squamata, Gymnophthalmidae) from the remnant Atlantic forests 

of the state of Bahia, Brazil. Papéis Avulsos de Zool., São Paulo 42: 335–350. 

 

RODRIGUES, M.T.; FREIRE, M.E.X.; PELLEGRINO, K.C.M. & SITES Jr, J.W. 2005. 

Phylogenetic relationships of a new genus and species of microteiid lizard from 

the Atlantic forest of north-eastern Brazil (Squamata, Gymnophthalmidae). 

Zoological Journal Linnean Society 144: 543–557. 

 

RODRIGUES, M.T.; FREITAS, M.A.; SILVA, T.F.S. & BERTOLOTTO, C.E.V. 2006. 

A new species of lizard genus Enyalius (Squamata, Leiosauridae) from 

highlands of Chapada Diamantina, state of Bahia, with a key to species. 

Phyllomedusa 5(1): 11-24. 

 

RODRIGUES, M.T.; PELLEGRINO, K.C.M.; DIXO, M.; VERDADE, V.K.; PAVAN, D.;  

ARGOLO, A.J.S. & SITES JR, J.S. 2007. A new genus of microteiid lizard from 

the Atlantic Forests of State of Bahia, Brazil, with a new generic name for 

Colobosaura mentalis, and a discussion of relationships among the 

Heterodactylini (Squamata, Gymnophthalmidae). American Museum Novitates 

3565, p.1-27. 

 

SANTOS, R.M.L. 2002. Estudos cromossômicos em espécies de lacertílios 

brasileiros das famílias Teiidae, Gekkonidae e Anguidae (Sauria, Squamata), 

com aplicação de técnicas de coloração diferencial. Dissertação (Mestrado) – 

Instituto de Biociências, Universidade de São Paulo, São Paulo, SP. 

 

SANTOS, R.M.L.; BERTOLOTTO, C.E.V.; PELLEGRINO, K.C.M; RODRIGUES, 

M.T. & YONENAGA-YASSUDA, Y. 2003. Chromosomal studies on 

sphaerodactyl lizards of genera Gonatodes and Coleodactylus (Squamata, 



 156

Gekkonidae) using differential staining and fragile sites analyses. Cytogenet. 

Genome Res. 103: 128-134. 

 

SANTOS, R.M.L.; PELLEGRINO, K.C.M; RODRIGUES, M.T. & YONENAGA-

YASSUDA, Y. 2007. Banding patterns and chromosomal evolution in five 

species of neotropical Teiinae lizards (Squamata: Teiidae). Genetica (in press.) 

 

SANTOS, T.G.; KOPP, K.A.; SPIES, M.R.; TREVISAN, R. & CECHIN, S.Z. 2005. 

Répteis do campus da Universidade Federal de Santa Maria, RS, Brasil. Biota 

Neotropica v5 (n1): 171-178. 

 

SÃO PAULO (ESTADO). SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, 1989. Ilhas do Litoral 

Paulista. Sueli Ângelo (coord.).Série Documentos. 52 p. 

 

SÃO PAULO (ESTADO). SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, 1998. Planos de 

manejo das Unidades de Conservação: Parque Estadual da Ilha do Cardoso – 

Plano de Gestão Ambiental – Fase 1. São Paulo: SMA. 164 p. 

 

SÃO PAULO (ESTADO). SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, 2000. Atlas das 

Unidades de Conservação ambiental do Estado de São Paulo. 64p + 19 

páginas de mapas.  

 

SÃO PAULO (ESTADO). SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE/ INSTITUTO 

FLORESTAL. 2005. Inventário florestal da vegetação natural do Estado de São 

Paulo. Imprensa Oficial. 200 p. 

 

SAVAGE, J.M. 2002. The Amphibians and Reptiles of Costa Rica: A herpetofauna 

between two continents, between two seas. Chicago: The University of Chicago 

Press. 934 p. 

 

SAWAYA, R. J. 2003. História natural e ecologia das serpentes de Cerrado da 

região de Itirapina, SP. Tese (Doutorado) – Instituto de Biologia, Universidade 

Estadual de Campinas, Campinas, SP.  

 

SAZIMA, I. 2001. Répteis. In: LEONEL, C. (ed.) Intervales: Fundação para a 

conservação e produção florestal do Estado de São Paulo. São Paulo: A 

Fundação, p. 148-158. 

 



 157

SAZIMA, I. & HADDAD, C. F. B. 1992. Répteis da Serra do Japi: notas sobre história 

natural. In: MORELLATO, L.P.C. (org.). História natural da Serra do Japi: 

Ecologia e preservação de uma área florestal no sudeste do Brasil. Campinas: 

FAPESP e Editora da Universidade Estadual de Campinas, p. 212-236. 

 

SAZIMA, I. & MANZANI, P. R. 1995. As cobras que vivem numa reserva florestal 

urbana. In: MORELLATO, L.P.C. & LEITÃO-FILHO, H. F. (eds.). Ecologia e 

preservação de uma floresta tropical urbana: Reserva de Santa Genebra. 

Campinas: Editora da Universidade Estadual de Campinas, p. 78-82. 

SBH 2005. Lista de espécies de répteis do Brasil. Sociedade Brasileira de 

Herpetologia (SBH). Disponível em: http:www2.sbherpetologia.org.br/ 

checklist/repteis.htm acessado 16/05/2006. 

 

SCHULTE, J.A. II; MACEY, J.R.; LARSON, A. & PAPENFUSS, T.J. 1998. Molecular 

tests of phylogenetic taxonomies: a general procedure and example using four 

subfamilies of the lizard family Iguanidae. Mol. Phylog. Evol. 10: 367-376. 

 

SCHULTE, J.A. II; VALADARES, J.P. & LARSON, A. 2003. Phylogenetic 

relationships within Iguanidae inferred using molecular and morphological data 

and a phylogenetic taxonomy of iguanian lizards. Herpetologica 59: 399-419. 

 

SCHMID, M.; FEICHTINGER, W.; NANDA, I.; SCHAKOWSKI, R.; VISBAL GARCIA, 

R.; MANZANILLA PUPPO, J. & FERNÁNDEZ BADILLO, A.  1994. An 

extraordinary low diploid chromosome number in the reptile Gonatodes taeniae 

(Squamata, Gekkonidae). J. Hereditary 85: 255-260. 

 

SEABRIGHT, M. 1971. A rapid banding technique for human chromosomes. Lancet. 

1971: 971-972. 

 

SITES, J.S. JR & MORITZ, C. 1987. Chromosomal evolution and speciation 

revisited. Systematic Zoology 36 (2): 153-174. 

 

SITES, J.W. JR; PECCININI-SEALE, D.M.; MORITZ C.; WRIGHT, J.W.; BROWN 

W.M. 1990 The evolutionary history of parthenogenetic Cnemidophorus 

lemniscatus (Sauria: Teiidae). I. Evidence for a hybrid origin. Evolution 44:906–

921. 

 



 158

SHINE, R.; ELPHICK, M.J. & DONNELLAN, S. 2002. Co-occurrence of multiple, 

supposedly incompatible modes of sex determination in a lizard population. 

Ecology Letters 5: 486–489. 

 

SOARES, M., PORTO, M., RANGEL, S. & CARAMASCHI, U. 1987. Levantamento 

preliminar da herpetofauna da Ilha Grande (Angra dos Reis, RJ). Resumos do 

XIV Congresso Brasileiro de Zoologia, Juiz de Fora, p. 256. 

 

SOARES, M. & CARAMASCHI, U. 1998. Espécie nova de Colobosauroides Cunha, 

Lima-Verde & Lima, 1991, do Estado da Bahia, Brasil (Squamata, Sauria, 

Gymnophthalmidae). Bol. Mus. Nac. N. S.Zool., Rio de Janeiro n. 388, p.1-8. 

 

SOKOLOVSKY, V.V. 1972. Comparative karyology of the Reptiles. Vladivostok. 

(Deposit on VINITI – All-Union Institute of Scientific and Technical Information, 

Moscow, no. 6556-73 Dep.) 

 

STAMM, B. & GORMAN, G.C. 1975. Notes on the chromosomes of Anolis agassizi 

(Sauria: Iguanidae) and Diploglossus millepunctatus (Sauria: Anguidae). 

Smithson. Contr. Zool. 176: 52-54. 

 

SUAREZ, A. P. M. S., ZAHER, H. E. D., KLACZKO, J., NUNES, P. M. S., MASIERO, 

R. L. & MATIAZZI, W. 2005. Herpetofauna da Estação Ecológica de Bananal, 

Serra da Bocaina, Bananal-SP. Resumos do II Congresso Brasileiro de 

Herpetologia, Belo Horizonte, MG [CD-ROM]. 

 

SUGUIO, K. & TESSLER, M.G. 1984. Planícies de cordões litorâneos Quartenários 

do Brasil: origem e nomenclatura. In: LACERDA, L.D.; ARAÚJO, 

D.S.D.;CERQUEIRA, R. & TURCQ, B. (eds.). Restingas: origem, estrutura, 

processos.Centro Editorial da Universidade de Federal Fluminense, Niterói, RJ, 

p. 15-25 

 

SUMNER, A. T. 1972. A simple technique for demonstrating centromeric 

heterochromatin. Experimental Cell Research 75: 304-306. 

 

SUMNER, A. T. 2003. Chromosomes: organization and function. Blackwell 

Publishing. 287 p. 

 



 159

TARIFA, J.R. 2004. Unidades climáticas dos maciços litorâneos da Juréia-Itatins. In: 

MARQUES, O.A.V. & DULEBA, W. (eds.). Estação Ecológica Juréia-Itatins: 

Ambiente físico, flora e fauna. Ribeirão Preto: Holos Editora, p. 42-50. 

 

THOME, M.T.C. 2006. Diversidade de anuros e lagartos em fisionomia de Cerrado 

na região de Itirapina, Sudeste do Brasil. Dissertação (Mestrado) – Instituto de 

Biociências, Universidade de São Paulo, São Paulo, SP. 

 

TOWNSEND, T.M.; LARSON, A.; LOUIS, E. & MACEY, R. 2004. Molecular 

Phylogenetics of Squamata: The position of snakes, amphisbaenians, and 

dibamids, and the root of the Squamata tree. Systematic Biology 53 (5): 735-

757. 

 

UETZ, P., ETZOLD, T. & CHENNA, R. 1995. The EMBL Reptile Database. Electronic 

Database accessible at http://www.emblheidelberg.de/~uetz/ 

LivingReptiles.html (último acesso: 18 de setembro de 2004).  

 

VAN BRINK, J.M. 1959. L’expression morphologique de la digamétie chez les 

sauropsidés et les monotrèmes. Chromosoma 10 (1): 1-72. 

 

VANZOLINI, P.E. 1950. Contribuições ao conhecimento dos largartos brasileiros da 

família Amphisbaenidae Gray, 1825. I. Sobre uma nova subespecie insular de 

Amphisbaena darwini D.and B., 1839. Papéis Avulsos de Zoologia, São Paulo 

9: 69–77. 

 

VANZOLINI, P.E. 1970. Unisexual Cnemidophorus lemniscatus in the Amazonas 

valley: A preliminary note (Sauria, Teiidae). Papéis Avulsos Zool., São Paulo, 

23: 63-68. 

 

VANZOLINI, P.E. 1978. On South American Hemidactylus (Sauria, Gekkonidae). 

Papéis Avulsos de Zool., São Paulo, 31 (20): 307-343. 

 

VANZOLINI, P.E. 1988. Distributional patterns of South American lizards. In: 

VANZOLINI, P. E. & HEYER, W.R. (eds.). Proceedings of workshop on 

Neotropical distributions patterns. Academia Brasileira de Ciências, Rio de 

Janeiro, RJ, p. 317-341. 

 

VANZOLINI, P.E. & REBOUÇAS-SPIEKER, R. 1976. Distribution and differentiation 

of animals along the coast and on continental islands of the state of São Paulo, 



 160

Brasil. 3. Reproductive differences between and within Mabuya caissara and M. 

macrorhyncha (Sauria, Scincidae). Papéis Avulsos de Zool., São Paulo, 29 

(15): 95-109. 

 

VANZOLINI, P.E. & RAMOS, A.M.M. 1977. A new species of Colobodactylus, with 

notes on the distribution of a group of stranded microteiid lizards (Sauria, 

Teiidae). Papéis Avulsos  Zool., São Paulo, 31 (3): 19-47. 

 

VERONESE, L.B.; FREITAS, T.R.O. & KRAUSE, L. 2003. Cytogenetic studies of 

four Brazilian species of lizards (Squamata, Teiidae). Caryologia 56(1):107–

114. 

 

VIEITAS, C.F. 1995. Análise ambiental das ilhas da região de Ubatuba (SP), e 

proposta de manejo para a Ilha do Mar Virado. Dissertação (Mestrado) - 

Programa de Pós Graduação em Ciência Ambiental, Universidade de São 

Paulo, São Paulo, SP. 

 

VYAS, D.K.; MORITZ C.; PECCININI-SEALE, D.M.; WRIGHT, J.W.; BROWN, W.M.  

1990 The evolutionary history of parthenogenetic Cnemidophorus lemniscatus 

(Sauria: Teiidae). II. Maternal origin and age inferred from mitochondrial DNA 

analysis. Evolution 44: 922–932. 

 

WHITE, M.J.D. 1978. Modes of speciation. San Francisco: W. H. Freeman 

 

WHITTAKER, R.J. 1998. Island biogeography: Ecology, evolution, and conservation. 

Oxford: Oxford University Press. 

 

WILSON, E.O. 1994. Diversidade da vida. São Paulo: Companhia das Letras. 448 p. 

 

WÜSTER, W.; DUARTE, M.R. & SALOMÃO, M.G. 2005. Morphological correlates of 

incipient arboreality and ornithophagy in island pitvipers, and the phylogenetic 

position of Bothrops insularis. J. Zool., Lond. 266, 1–10. 

 

YONENAGA-YASSUDA, Y. & RODRIGUEZ, M.T. 1999. Supernumerary 

chromosome variation, heteromorphic sex chromosomes and banding patterns 

in microteiid lizards of the genus Micrablepharus (Squamata, 

Gymnophthalmidae). Chromosome Research 7: 21-29. 

 



 161

YONENAGA-YASSUDA, Y.; KASAHARA, S.; CHU, T.H. & RODRIGUEZ, M.T. 1988. 

High-resolution RBG-banding pattern in the genus Tropidurus (Sauria, 

Iguanidae). Cytogenet. Cell Genet. 48: 68-71. 

 

 

YONENAGA-YASSUDA, Y.; VANZOLINI, P.E.; RODRÍGUEZ, M.T. & CARVALHO, 

C.M. 1995. Chromosome banding patterns in the unisexual microteiid 

Gymnophthalmus underwoodi in two related sibling species 

(Gymnophthalmidae, Sauria). Cytogenet. Cell Genet. 70: 29-34. 

 

YONENAGA-YASSUDA, Y.;MORI, L.; CHU, T.H. &RODRÍGUEZ, M.T. 1996. 

Chromosomal banding patterns in eyelid-less microteiid radiaton: 

Procellosaurinus and Vanzosaura (Squamata, Gymnophthalmidae). Cytogenet. 

Cell Genet. 74: 293-210. 

 

YONENAGA-YASSUDA, Y.; RODRIGUES, M.T. & PELLEGRINO, K.C.M. 2005 

Chromosomal banding in the eyelid-less microteiid radiation: the X1X2Y: 

X1X1X2X2Y sex chromosomes system in Calyptommatus, and the karyotypes of 

Psilophthalmus and Tretioscincus (Squamata, Gymnophthalmidae). Genet. 

Mol. Biol. 28:700–709 

 

ZAHER, H. 1996. A new genus and species of Pseudoboine snake, with a revision of 

genus Clelia (Serpentes, Xenodontinae). Bolletino del Museo Regionali di 

Ciencia Naturale di Torino 14: 289-337. 

 

ZANELLA, N. & CECHIN, S.Z. 2006. Taxocenose de serpentes no Planalto Médio do 

Rio Grande do Sul, Brasil. Rev. Brasil. Zool 23(1): 211-217. 

 

ZECH, L. 1973. Fluorescence banding techniques. Nobel Symp. 23: 28-31. 

 

ZIMMERMAN, B.L. & RODRIGUES, M.T. 1990. Frogs, snakes, and lizards of the 

INPA-WWF Reserves near Manaus, Brazil. In: GENTRY, A.H. (ed.). Four 

Neotropical Rainforests. Yale University Press, New Haven: 426-454. 

 

 

 

 

 

 



 162

 
Anexo I: Lista dos animais coletados durante o projeto e registrados nas 
coleções consultadas para o Município de Cananéia  
 
Os animais coletados nesse projeto estão relacionados abaixo em negrito. Siglas:  
IB: Instituto Butantan; 
LGRA: Laboratório de Genética de Répteis e Artrópodes, Departamento de Genética 
e Biologia Evolutiva, Instituto de Biociências - USP; 
MZUSP: Museu de Zoologia – USP; 
NRIB: Número de Registro do Instituto Butantan;  
ZUEC: Museu de História Natural “Prof. Dr. Adão José Cardoso”. 
O Número de Registro do Instituto Butantan foi retirado a partir dos livros de 
fornecedores da Seção de Recepção de Serpentes do Instituto Butantan. 
 
 
 
Amphisbaenia 
 
Amphisbaenidae 
Leposternon microcephalum 
Continente: LGRA 3427, 3466, 3487, 3488, 3489, 3544 
Ilha de Cananéia: LGRA 3112, 3404, 3534, 3598  
Ilha do Cardoso: MZUSP 94258; LGRA 3109 
 
 
Sauria 
 
Anguidae 
Diploglossus fasciatus 
Continente: LGRA 3511 
 
Ophiodes sp. 
Continente: LGRA 3230, 3444, 3453, 3463, 3473, 3476, 3477, 3585, 3596, 3597, 
3329 
Ilha de Cananéia: NRIB 2005073070  
 
Gekkonidae 
Hemidactylus mabouia  
Ilha do Bom Abrigo: LGRA 3330, 3331, 3332, 3333 
Ilha de Cananéia: LGRA 3103, 3102, 3104, 3105, 3106, 3107, 3108 
Ilha do Cardoso: MZUSP 79644, 79645, 79646, 79647; LGRA 3101 
 
Gymnophthalmidae 
Colobodactylus taunayi 
Ilha do Cardoso: LGRA 3440 
 
Ecpleopus gaudichaudi 
Continente: MZUSP 81401 
 
Placosoma glabellum 
Continente: LGRA 3584 
Ilha do Cardoso: LGRA 3527 
 
Leiosauridae 
Enyalius iheringii 
Continente: LGRA 3415, 3432, 3490, 3512, 3543, 3589, 3590 
Ilha do Cardoso: LGRA 3316, 3436, 3437, 3439, 3514, 3515, 3526, 3528, 3533 
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Teiidae 
Tupinambis merianae 
Continente: LGRA 3460, 3492, 3493, 3580 
Ilha de Cananéia: LGRA 3518 
Ilha do Cardoso: LGRA 3309, 3462 
 
Serpentes 
 
Colubridae 
Boiruna maculata  
Continente: ZUEC 0565 
 
Chironius bicarinatus  
Continente: NRIB 2005120115, 2005120280, 2005114223, 2005010677, 
2005120279 
Ilha de Cananéia: NRIB 2005062791 
Ilha do Cardoso: NRIB 2004041873 
 
Chironius exoletus  

Continente: NRIB 2004052270, 2005120279 
Ilha de Cananéia: NRIB 2005010671 
Ilha do Cardoso: NRIB 2004041873, 2004120095, 2004120096, 2005031247 
 
Chironius foveatus  
Continente: IB 21019, 21021, 23017, 57021; NRIB 2004120097, 2005062903, 
2005042046, 2004103911, 2005010677 
Ilha de Cananéia: NRIB 2004114458, 2005010671, 2006041874 
Ilha do Cardoso: NRIB 2004103692, 2004120093, 2004120094 
 
Chironius fuscus  
Continente: IB 24201, 46414; NRIB 2004062741, 2004114452, 2004114457, 
2005010672, 2005041853, 2005041875, 2005052591, 2005062903, 2004041873, 
2004052270, 2004062740,  2004083171, 2004114455, 2004120257, 2005052532, 
2004114090, 2006020737 
Ilha de Cananéia: NRIB 2005114160, 2005114231, 2006020740 
Ilha do Cardoso: IB 43626, 43488; NRIB 2004041873, 2004103693, 2004120098, 
2005103769, 2006041884 
 
Chironius laevicollis  
Continente: IB 19592, 23207, 24437, 27991; NRIB 2004103972, 2005120280, 
2005052591 
Ilha de Cananéia: IB 24437; 
Ilha do Cardoso: IB 56135; NRIB 2004052454, 2005031247 
 
Clelia plumbea  

Continente: IB 24521, 30319, 31473; NRIB 31342 (Agosto 1986), 2033 (Abril 1994) 
Ilha de Cananéia: IB 30297, 55349; MZUSP 2978 
Ilha do Cardoso: NRIB 955 (Fevereiro 1996) 
 
Dipsas alternans  
Continente: NRIB 2004120256 
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Dipsas neivai  
Continente: NRIB 2005010672, 2005010672, 2005052537, 2005041999, 
2005042020, 2005010677, 2005021034, 2005120116, 2005062913 
Ilha de Cananéia: IB 41999 
 
Dipsas petersi  
Continente: IB 59518, 60214; NRIB 2004114457, 2005062915, 2006041882, 
2004120252, 2005120107, 2005062969 
Ilha do Cardoso: NRIB 2004083171 
 
Echinanthera bilineata  
Continente: NRIB 2005073097 
Ilha do Cardoso: NRIB 2005031247 
 
Echinanthera cephalostriata  
Ilha do Cardoso: NRIB 2004042103 
 
Echinanthera undulata  
Continente: IB 27418 
Ilha de Cananéia: MZUSP 10251 
 
Erythrolamprus aesculapii  
Continente: IB 29654, 30297, 32056; NRIB 2005042039, 2006020739, 2004041873, 
2004114451, 2004120285, 2005120107, 2004120252 
Ilha de Cananéia: NRIB 2005083367 
 
Helicops carinicaudus  
Continente: NRIB 2004041873, 2006041878, 2005114222, 2005052540 
Ilha de Cananéia: NRIB 2004062726, 2005042021, 2005052531 
Ilha do Cardoso: NRIB 2005083371 
 
Imantodes cenchoa  
Continente: IB 54223; NRIB 2005052542, 2004120251 
Ilha do Cardoso: IB 57469 
 
Leptodeira annulata  
Continente: IB 46548 
 
Liophis amarali  
Continente: NRIB 2005010672 
 
Liophis miliaris  
Continente: IB 21123, 21124; ZUEC 2589; NRIB 2004062741, 2004114457, 
2005010672, 2005052542, 2005083368, 2004041873, 2004052270, 2004083171, 
2004114455, 2004120083, 2004120251, 2005010672, 2005052679, 2005021129, 
2006020754, 2005042035, 2005114161, 2004103911, 2004114090, 2004114451, 
2004120252, 2005010570, 2005010677,  2005021034, 2005083365, 2005114250,  
2005114260, 2005120107, 2005120217, 2005120279, 2006041878, 2006020750, 
2005062797, 2005042053, 2005041866, 2005041870 
Ilha do Bom Abrigo: IB 22723, 22724;  
Ilha de Cananéia: IB 22258; NRIB 2004120260, 2005010671, 2005041863, 
2005041869, 2005052531, 2005052677, 2005062796, 2005120286, 2006020740, 
2005073106 
Ilha do Cardoso: IB 56129; NRIB 2004052454, 2004062521, 2004083171 
 
Liophis poecilogyrus  
Ilha do Cardoso: NRIB 955 (Fevereiro 1996) 
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Oxyrhopus clathratus  
Continente: IB 28022, 31756; NRIB 2004083171, 2004083265, 2004103907, 
2004120259, 2005010672, 2005042029, 2005114234, 2004120252, 2005010677, 
2005052540 
Ilha de Cananéia: NRIB 2005041877, 2004083265, 2005120215 
Ilha do Cardoso: NRIB 2004083171 
 
Oxyrhopus rhombifer  
Continente: NRIB 15389 (Abril 1985) 
 
Sibymomorphus neuwiedi 
Continente: IB 16188, 17963, 21243, 23347, 26258, 26259, 27425, 27434, 27435, 
27580, 28652, 28653, 30164, 30607, 30613, 32527, 32572, 53666, 58695; NRIB 
2005042049, 2005042044, 2004062740, 2004062741, 2004114457, 2005052542, 
2005062903, 2004052270, 2004083278, 2005010672, 2005114238, 2005031251, 
2004114090, 2004114451, 2005010677, 2005120107, 2005120279, 2006041878, 
2005120117, 2005120218, , 2005052540, 2005052678 
Ilha de Cananéia: IB 22259, 22267, 23029, 20697, 23613, 28322, 29396, 45664, 
46424; NRIB 2004062781, 2004114246, 2004114458, 2004120258, 2005062793, 
2005062799, 2005120109, 2006041874 
Ilha do Cardoso: IB 56134; NRIB 2005083371 
 
Siphlophis pulcher  
Continente: NRIB 2004041691 
Ilha de Cananéia: IB 22612; NRIB 2005062799 
 
Sordellina punctata  
Continente: IB 55332 
 
Spilotes pullatus  
Continente: IB 21110, 21111; NRIB 2004103696, 2005120114, 2005120159, 
2004103911, 2004114451, 2005021034, 2005120107, 2005120279, 2005114168 
Ilha de Cananéia: IB 22269, 23032; NRIB 2005042025, 2005042041, 2006041874, 
2006041889 
Ilha do Cardoso: IB 29199; NRIB 2004052454, 2004083171, 2004120099, 
2005021131, 2005031259 
 
Thamnodynastes cf. nattereri  
Continente: IB 49101 
 
Tomodon dorsatus  
Continente: IB 11467, 11505, 19540, 19541, 20925, 23016, 23416, 23550, 23551, 
23976, 24522, 24523, 24524, 24525, 26237, 31804, 31805, 31817, 44556, 52464; 
NRIB 2004114455, 2005052545, 2004103906, 2004114090, 2004114451, 
2004120252, 2005120279, 2006041878, 2006020737 
Ilha de Cananéia: IB 22268, 23438, 29397, 54222; NRIB 2005010673 
Ilha do Cardoso: NRIB 34731 (Dezembro 1986), 1143 (Março 1997) 
 
Tropidodryas serra  
Continente: IB 56209, 56502, 57845; NRIB 2004041873, 2004062741, 2005041874 
Ilha do Cardoso: IB 56521; NRIB 2004083171, 2004114228 
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Tropidodryas striaticeps  
Ilha de Cananéia: NRIB 832 (Março 1998), 1172 (Março 1998) 
Ilha do Cardoso: NRIB 3367 (Outubro 1996), 3643 (Novembro 1996) 
 
 
Uromacerina ricardinii  
Continente: IB 45178 
 
Waglerophis merremii  
Continente: NRIB 6017 (Fevereiro 1984) 
 
Xenodon neuwiedii  

Continente: NRIB 2004062741, 2005114234, 2004041873, 2004120259, 
2005042036, 2004120252, 2005021034, 2005062794, 2006041878, 2006020753 
Ilha de Cananéia: NRIB 2004120263, 2005010671 
Ilha do Cardoso: NRIB 2005010699 
 
Elapidae 
 
Micrurus corallinus 

Continente: IB 17575, 23193, 23356, 23975, 27150, 27989, 28973, 29465, 29655, 
29709, 29910, 29939, 30383, 30682, 31331, 31752, 31776, 31865, 32095, 32730, 
37379, 40114, 40190, 40261, 40347, 40424, 41727, 42433, 42470, 42533, 42887, 
43122, 44136, 44412, 44760, 46674, 50721, 53368; NRIB 2004114457, 
2005114234, 2004041873, 2004103911, 2005021034, 2005083366, 2005120107, 
2005120279, 2005042038 
Ilha de Cananéia: IB 22260, 22468, 22469, 24124, 26058, 45486, 46554; NRIB 
2004052454, 2005114160 
Ilha do Cardoso: IB 53885; NRIB 2004041873, 2005041844 
 
 
Viperidae 
 
Bothrops jararaca 

Continente: IB 16601, 19548, 22261, 23018; NRIB 2004041691, 2004041873, 
2004114229, 2005083364, 2005042050, 2005041854, 2005041855, 2004062741, 
2004114452, 2004120249, 2005041853, 2005042040, 2005103763, 2005042023, 
2005052540, 2004083265, 2004103910, 2004103911, 2004114090, 2004114451, 
2004120252, 2005010570, 2005010571, 2005021034, 2005041847 
Ilha de Cananéia: IB 22261, 57243; NRIB 2004103698, 2004103699, 2005042016, 
2005042054, 2005062799, 2005120109, 2006041874, 2005083363, 2005052592 
Ilha do Cardoso: IB 56259, 56302, 56388, 57106, 57845; NRIB 2004052454, 
2004083171, 2004083265, 2005031502 
 
Bothrops jararacussu 

Continente: IB 18068, 19088, 19631, 30168, 40772, 56209; MZUSP 2981; NRIB 
2004062741, 2004114452, 2004120249, 2005010672, 2004041691, 2004041873, 
2004083171, 2005041848, 2005041855, 205052529, 2005120122, 2004103911, 
2004114090, 2004114209, 2004114231, 2004114451, 2005010677, 2005021034, 
2005120107, 2005120279 
Ilha do Bom Abrigo: IB 22720, 22721, 22722; NRIB 2005083370 
Ilha de Cananéia: IB 22229; NRIB 2004062740, 2004103699, 2005010671, 
2005010673, 2005052531, 2005052544, 2005114249, 2005120109 
Ilha do Cardoso: IB 56429, 56472; NRIB 2004041873, 2004062781, 2004083171, 
2004083265, 2004103908, 2005031259, 2005041845, 2005041846, 2005062788, 
2005083371, 2005042017, 2005042031 
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Abstract: Snakes from coastal islands of State of São Paulo, Southeastern Brazil. 

There are relatively few studies on snake fauna from coastal islands of the State of 

São Paulo (SSP), Southeastern Brazil and the number of species housed in Brazilian 

institutional zoological collections is relatively  limited. In Brazil, for the first time, a 

snake inventory for eighteen islands of coastal SSP is presented. Here we record 

data from sampling on eleven islands as well information on vouchered species in 

the main herpetological collections. Thirty-six species from four families: one Boidae, 

thirty Colubridae, one Elapidae and four Viperidae from eighteen islands are listed as 

well as the thirteen new island records for snakes. Relative abundance categories 

were used for species rarity: common, infrequent and rare; 44.4% of the snakes with 

voucher specimens were considered rare. The most common species in twelve of the 

eighteen islands was Micrurus corallinus; in eleven of the eighteen islands were 

Bothrops jararaca and Liophis miliaris; in ten of the eighteen islands were B. 

jararacussu and Chironius bicarinatus.  The most common snake species on coastal 

islands were Micrurus corallinus which was found in twelve of the eighteen islands, 

followed by Bothrops jararaca and Liophis miliaris found on eleven of the eighteen 

islands and B. jararacussu and Chironius bicarinatus which were found in ten of the 

eighteen islands studied. There are seven new records of snake species for Cardoso 

Island (S 25o 05’; W 047o 59’): C. bicarinatus, C. multiventris, Dipsas petersi, 

Echinanthera bilineata, E. cephalostriata, Helicops carinicaudus and Xenodon 

neuwiedii; three new records for Comprida Island (S 24º 54´; W 47º 48´): B. 

jararacussu, C. bicarinatus and H. carinicaudus; one for Anchieta Island (S 23o 32’; 
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W 045o 03’): Spilotes pullatus; one for Couves Island (S 23º 25´; W 44º 52´): L. 

miliaris; one for Porcos Island (S 23o 23’; W 044o 54’), B.  jararaca. The endemic 

species B. alcatraz from Alcatrazes Island and B. insularis from Queimada Grande 

Island are considered endangered species by IUCN. Snake fauna on Monte de Trigo 

Island are extinct. The fragility of insular snake fauna needs more attention for 

environmental conservation, since 52.0% of snake species preys on amphibians, 

highlighting the importance of forest conservation. 

Key words: Snakes; Coastal Islands; Inventory; Conservation; Diversity.  

 

 

 

Resumo: Serpentes das ilhas costeiras do Estado de São Paulo, Sudeste do Brasil. 

Há poucos estudos sobre a fauna de serpentes em ilhas costeiras do Estado de São 

Paulo, Sudeste do Brasil e um baixo número de espécies depositadas em coleções 

zoológicas. No Brasil, pela primeira vez, foi realizado um inventário em 18 ilhas do 

litoral paulista a partir de pesquisa de registros nas coleções herpetológicas do 

Sudeste do Brasil.  Também foram realizadas coletas de campo em onze ilhas. 

Trinta e seis espécies de quatro famílias foram registradas: uma espécie de Boidae, 

trinta de Colubridae, uma de Elapidae e quatro de Viperidae. Os dados de campo 

apresentaram treze ocorrências novas de espécies sem registro nas coleções. Para 

estimar a raridade das espécies utilizaram-se categorias de abundância relativa: 

comum, não-freqüente e rara. Das espécies amostradas, 44,4% foram consideradas 

raras. As espécies mais comuns foram Micrurus corallinus, presente em doze ilhas; 

Bothrops jararaca e Liophis miliaris, presentes em onze ilhas, B. jararacussu e 

Chironius bicarinatus, presentes em 10 ilhas. Foram efetuados sete novos registros 

para Ilha do Cardoso (S 25o 05’; W 047o 59’): C. bicarinatus, C. multiventris, Dipsas 

petersi, Echinanthera bilineata, E. cephalostriata, Helicops carinicaudus e Xenodon 

neuwiedii; três para Ilha Comprida (S 24º 54´; W 47º 48´): B. jararacussu, C. 

bicarinatus e H. carinicaudus; um para Ilha Anchieta (S 23o 32’; W 045o 03’): Spilotes 

pullatus; um para Ilha das Couves (S 23º 25´; W 44º 52´): L. miliaris; um para Ilha 

dos Porcos (S 23o 23’; W 044o 54’): B. jararaca. B. alcatraz e B. insularis, endêmicos 

à Ilha de Alcatrazes e Queimada Grande, respectivamente, são considerados 

criticamente em perigo segundo IUCN. Foi registrada a extinção da fauna de 

serpentes na Ilha Monte de Trigo. Os ecossistemas insulares, mais vulneráveis que 

os continentais, carecem de uma proteção mais efetiva. A maioria destas espécies, 

52%, preda anfíbios, reforçando a necessidade de conservação das florestas.  

Palavras-chave: Serpentes, Ilhas, Inventário, Diversidade, Conservação. 
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Introduction 

Studies on island herpetological fauna are relevant since there is a significant 

human impact on these threatened environments, mainly by mismanagement of 

natural resources and predatory tourism. Few islands are unaltered by human action, 

and often anthropogenic alterations have taken place on a scale even greater than in 

most continental systems (Vitousek et al. 1995). 

The coastal area of the State of São Paulo (SSP), southeastern Brazil, 

encompasses 106 islands isolated from the mainland by distances which vary from a 

few meters up to 38 kilometers (Ângelo 1989), with a wide range of anthropogenic 

alterations. 

As commented by Ângelo (1989), less than 10% of the insular environment in 

SSP has some official environmental protection. In fact, the relatively low 

representation of island species in the lists of threatened and endangered species 

around the world is emblematic (Vitousek et al. 1995). In Brazil, snake inventories on 

this set of coastal islands has still not been addressed, except for some studies made 

on a relatively small number of coastal islands of SSP (Ihering 1897; Amaral 1921; 

Luederwaldt 1923; Hoge 1950; Mertens 1955; Hoge 1959; Müller 1968; Vanzolini 

1973; Duarte et al. 1995, Marques et al. 2002; Centeno 2003; Cicchi, 2004) which 

addressed specific biological aspects rather than snake inventories. As in Rodrigues 

(2005), except for the Crocodylia, the richness of the Brazilian reptile fauna is still 

underestimated because of insufficient inventories and too few taxonomists. The 

study of these insular faunas, comparing the fauna among themselves and with 

those from the adjacent mainland must, therefore, afford insight into several 

evolutionary mechanisms that have determined the formation of complex tropical 

biota (Vanzolini 1973). This study presents a first general approach for  snakes living 

on coastal islands of Sao Paulo, based on fieldwork on nine different islands of SSP 

in Brazil and the lists of vouchered specimens of snake species from eighteen 

islands in the main herpetological collections of Brazilian Institutions. The fragility of 

insular snake fauna needs more attention for environmental conservation.  
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Material & Methods  
 

Our inventory of the snakes inhabiting coastal islands of the SSP (between 

the latitudes S 23º 20´ to 25º 15´ and longitudes W 44º 45´ to 48º 00´, Figure 1; 

Climatic data Figure 2) was based on literature and on recorded specimens in the 

following institutional collections: Coleção Herpetológica “Alphonse Richard Hoge”, 

Instituto Butantan, São Paulo, Brazil (IBSP); Museu de Zoologia da Universidade de 

São Paulo (MZUSP), Museu de História Natural “Prof. Dr. Adão José Cardoso” da 

Universidade Estadual de Campinas, SP, Brazil (ZUEC), Museu Nacional, Rio de 

Janeiro, RJ, Brazil (MNRJ) (Appendix 1). Fieldwork was conducted between 2000 

and 2005 by opportunistic visual search on the following islands: Alcatrazes, 

Anchieta, Bom Abrigo, Buzios, Cananéia, Cardoso, Comprida, Couves, Queimada 

Grande, São Sebastião and Vitória (Figures 3-9). Snake specimens were also 

donated by island inhabitants. Relative abundance categories (RAC) were used for 

species rarity: Common: occurrence on more than five islands; Infrequent: 

occurrence on four distinct islands and Rare: occurrence on three or less islands. 

The RAC for snake species were compared with data from the SSP Atlantic Forest 

mainland available in the literature. Supplementary information on species 

occurrence on the islands was provided by experienced herpetologists.  

 
Results 
 

With the combined information obtained in the literature, specimens housed in 

Institutional collections and from field collections by the authors of the present study, 

a total of 36 species was recorded for the eighteen studied islands: one Boidae, 30 

Colubridae, one Elapidae and four Viperidae (Table 1, Figures 10-40 and Appendix 

1). An asterisk marks each one of the 13 new records of snakes. There are seven 

new records of snake species for Cardoso Island (S 25o 05’; W 047o 59’): C. 

bicarinatus, C. multiventris, Dipsas petersi, Echinanthera bilineata, E. cephalostriata, 

Helicops carinicaudus and Xenodon neuwiedii; three new records for Comprida 

Island (S 24º 54´; W 47º 48´): B. jararacussu, C. bicarinatus and H. carinicaudus; one 

for Anchieta Island (S 23o 32’; W 045o 03’): Spilotes pullatus; one for Couves Island 

(S 23º 25´; W 44º 52´): L. miliaris; one for Porcos Island (S 23o 23’; W 044o 54’), B.  

jararaca. 

  Data on the area of the islands of the SSP having voucher snake species in 

institutional herpetological collections or in the literature, distance of the island from 

the mainland, threats and category of use are shown in Table 2. Comparative studies 

on island areas and the number of snake species (Figure 41) showed a strong 

positive correlation, (r = 0,72; p = 0,007;  n =18). Data on distances from the 
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continent and snake species richness (Figure 42) showed a negative correlation, (r = 

-0,39; p = 0,1; n =18). 

From the total of snake species with voucher specimens deposited in 

institutional collections, 44.4%were considered rare, 25.0% were considered 

infrequent and 30.6% were considered common. The fragility of insular snake fauna 

needs greater attention for environmental conservation, since 52.0% of snake 

species preys on amphibians, highlighting the importance of forest conservation. 

(Table 3). Frequency of snake species in the SSP islands is shown in Figure 43. The 

most common species in twelve of the eighteen islands was Micrurus corallinus; in 

eleven of the eighteen islands Bothrops jararaca and Liophis miliaris were found; in 

ten of the eighteen B. jararacussu and Chironius bicarinatus were found.  

 

Field trips, number of collection, and sampling effort are shown in Table 4. 

The islands which had a greater sampling effort were Queimada Grande Island 

(2,260 total hours/sampling effort), with the number of collectors in the crew varying 

from one to thirteen per trip; Anchieta Island (1,870 total hours/sampling effort), with 

one to nine collectors and Cardoso Island (1,516 total hours/sampling effort), with 

one to six collectors. There was a small positive correlation among sampling effort 

and the number of new records per island (r = 0,30; p = 0,36; n =11), ( Figure 44). 
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Figure 41- The graph shows a positive correlation between island areas and 

the number of species collected. 

 

 

 

 
 

 
Figure 42- The graph shows a negative correlation between the distance 

island-mainland  and the number of species. 
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Figure 43 - Frequency of 36 snakes species on the eighteen islands of the 

state of São Paulo.  Mcor = Micrurus corallinus; Lmil = Liophis miliaris; Bjar = 

Bothrops jararaca; Bjus = Bothrops jararacussu; Cbic = Chironius bicarinatus; Spul = 

Spilotes pullatus; Cexo = Chironius exoletus; Hcar = Helicops carinicaudus; Sipu = 

Siphlophs pulcher; Clae = Chironius laevicollis; Cmul = Chironius multiventris; Sneu 

= Sibynomorphus neuwiedii; Cfus = Chironius fuscus; Dpet = Dipsas petersi; Ecep = 

Echinanthera cephalostriata; Eesc = Erythrolamprus aesculapii; Ochl = Oxyrhopus 

clathratus; Tdor = Tomodon dorsatus; Xneu = Xenodon neuwiedii; Cplu = Clelia 

plumbea; Dalb = Dipsas albifrons; Lpoe = Liophis poecilogyrus; Dnei = Dipsas neivai; 

Emel = Echinanthera melanostigma; Eund = Echinanthera undulata; Tnat = 

Thamnodynastes cf. nattereri; Tser = Tropidodryas serra; Tstr = Tropidodryas 

striaticeps; Balc = Bothrops alcatraz; Bins = Bothrops insularis; Chor = Corallus 

hortulanus; Dalt = Dipsas alternans; Ebil = Echinanthera bilineata; Icen = Imantodes 

cenchoa; Spun = Sordellina punctata; Wme = Waglerophis merremii. 
 

 
Figure 44- Positive correlation between total sampling effort, hours of 

fieldwork, and the number of the new records of species. 
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Discussion  
 

In fact, the SSP coast was one of the gateways to continental explorations 

since the beginning of the 15th century (Dean 1996). Deforestation and fire are 

commonplace on several islands both for occupation and survival by local 

population, including natives (Olmos et al. 2004) or due to an economy based on 

tourism. An associated tenet for conservation on both the SSP and several Brazilian 

coastal islands was the dependence on the unchanging mind set of the owner 

whether favorable or unfavorable for conservation of the native vegetation. Probably 

the only exception is where snake fauna extinction is definitive (e.g., Monte de Trigo 

Island) and where several wild carnivore predators were deliberately introduced and 

probably caused extinction of some representative species (e.g., Anchieta Island). 

Studies of global extinctions of reptiles during the last 10,000 years 

demonstrate two clear patterns: the majority of extinctions occurred on islands and 

usually are associated with anthropic disturbances (Case et al. 1992). Whittaker 

(1998) presents four main problems resulting in island species being threatened by 

human action. The first is direct predation which in Table 2 corresponds to threat 

category F and G. The second threat is the introduction of non-native species; 

categories B and D. The third is contact with new diseases and parasites of exotic 

species ( for example, the gekkonid lizard Hemidactylus mabouia) which is widely 

distributed along the coast and is a host for some protozoarians (Lainson & Paperna 

1999), helminths (Anjos et al. 2005) and mites (Rivera et al. 2005) (category E). 

There are cases of parasite transport from reptiles to the islands (Goldberg & Bursey 

2000). And finally there is the loss or degradation of habitat corresponding to 

categories A, C, D of Table 2. Corke (1987) documented the local extinction of Clelia 

clelia and Liophis ornatus in the Lesser Antilles. 

As expected from the classical theory of island biogeography (MacArthur & 

Wilson 1967), coastal islands of São Paulo State with a larger area tend to have a 

larger number of species. However, the data showed that the number of snake 

species decreased significantly with the distance of the island from mainland.  

Thirteen species of snakes given as new records were sampled during the 

exiguous period, eventhough the capture effort has not been homogeneous for 

eleven of the field surveyed islands. Many other snake species are likely to exist and 

our findings should be considered preliminary, since during the brief fieldwork period 

we vouchered a specimen of Bothrops jararacussu from Bom Abrigo Island in the 

IBSP collection forty three years  after the last specimen was recorded. Five of the 

six more common species of the eighteen islands had a wide range of distribution on 

the continent also. At the present time two insular species are endemic and 



 176

threatened, Bothrops alcatraz (Marques et al. 2002) and Bothrops insularis (Duarte 

et al. 1995). 

An interesting disjunct distribution occurs for Dipsas albifrons which is present 

on Alcatrazes, São Sebastião and Queimada Grande Island. The known distribution 

of D. albifrons includes a large gap along most of the continental portion of the State 

of São Paulo. Considering that São Paulo State has one of the largest populations in 

Brazil and that the Instituto Butantan has been receiving constant  from São Paulo 

for more than a hundred years, it is likely that the disjunct distribution is not an 

artifact of poor sampling (Passos et al. 2005). Porto & Fernandes (1996) found the 

same pattern for Dipsas neivai, and suggested that natural events that caused 

regional extinctions, were caused by transgression of the sea level in the Quaternary 

(cf. Müller 1969; Vanzolini 1973). 

 Similarly, two voucher specimens of Waglerophis merremii were recorded in 

two different herpetological collections (IBSP and MZUSP) from Santo Amaro Island 

during the 1930´s. This colubrid snake is typical of open areas, but cannot be found 

in this kind of landscape along the southeastern coast of Brazil. This is not the case 

for some open area species along the coast of Bahia State, northeastern Brazil that 

inhabits areas close to the seashore (Crotalus durissus cascavella from Itaparica 

Island), Boa constrictor constrictor (Argôlo 2004; MRDuarte, pers. observation) and 

Waglerophis merremii .  

A single specimen of Boidae (Corallus hortulanus) was recorded for SSP 

islands. Conversely, Corallus hortulanus and Boa constrictor are species commonly 

found on Ilha Grande (Grande Island) in Rio de Janeiro State (Soares et al. 1987). 

Two voucher specimens of Boa constrictor from Santos (São Vicente Island) (IBSP 

8.641 and 17.428) in 1934 and 1958 respectively, were excluded because they were 

collected in the neighborhood of the largest harbor of  South America and passive 

transportation must be considered. 

The integrity and preservation of SSP island herpetofauna is limited since, 

with  few exceptions (e.g., Queimada Grande and Alcatrazes Islands), many of these 

island environments are under uncontrolled human occupation and few of them are 

under legal protection (see Table 2). A striking appeal for SSP island preservation is 

the fact that 52% of the voucher specimens of snake species inhabiting these islands 

preys on amphibians that are sensitive to environmental disturbance. 
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Appendix 1 

BOIDAE 

 

Corallus hortulanus  Santo Amaro Island IBSP 62926 
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COLUBRIDAE 

 

Chironius bicarinatus: Anchieta Island IBSP 16023. Búzios Island IBSP 56236, 

56951. MZUSP 3941-44, 4831-75. Cananéia Island IBSP Field no. 2791. *Cardoso 

Island IBSP Field no. 1873. *Comprida Island IBSP 70529 IBSP Field no. 2740. Mar 

Virado Island (Vieitas, 1995). Porchat Island1 IBSP 14265, 14435. Santo Amaro 

Island IBSP 22250, 68184. São Sebastião Island IBSP 56009, 58723. São Vicente 

Island IBSP 15850, 18761.  

 

Chironius exoletus: Cananéia Island IBSP Field no. 0671. Cardoso Island IBSP 

55876, 70748, 72186, 72187 IBSP Field no. 1873, 0095-96, 1247. Comprida Island 

IBSP 11472-73, 11479, 31887. Mar Virado Island (Vieitas, 1995). Porchat Island1. 

IBSP 14436, 14439, 14544-46. Santo Amaro Island IBSP 22386, 22392, 28106, 

29519, 29542, 29691. MZUSP 5611. São Vicente Island IBSP 704, 13934-35, 

18135, 22090-91, 22249, 22571, 37375, 57389, 58363, 70043.  

 

Chironius fuscus: Cardoso Island IBSP 43488, 43626, 70749, 71393, 71711, 72188 

IBSP Field no. 1873, 3693, 0098. Porchat Island1 IBSP 14437-38. Santo Amaro 

Island IBSP 8285, 21488, 23977, 26309, 40870, 42456, 43632, 44125, 44334. 

MZUSP 3177. São Vicente Island IBSP 2588, 13932, 13936, 15481, 23847, 27990, 

30960, 32671. 

 

Chironius laevicollis: Cardoso Island IBSP 56135, 71001 IBSP Field no. 2454, 1247. 

MZUSP 8866. Comprida Island IBSP 11468-69, 55973. São Sebastião Island IBSP 

54190, 57433. ZUEC 1061. São Vicente Island IBSP 63635.  

 

Chironius multiventris: Cananéia Island IBSP Field no. 4458, 0671. *Cardoso Island 

IBSP 71710, 71855, 72185, 72190 IBSP Field no. 3692, 0093-94. Santo Amaro 

Island IBSP 22042-43, 22106, 22387, 22571, 24326-28, 24590, 25349, 40870, 
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42707, 45115, 45913, 58409. São Sebastião Island IBSP 54190, 57096, 57353. 

ZUEC 1062. São Vicente Island IBSP 8069, 22089, 29085, 33459. 

 

Clelia plumbea: Cardoso Island IBSP Field no. 955. São Sebastião Island IBSP 

20420, 21696, 26977, 43981, 56932.  São Vicente Island IBSP 21996, 22497, 

29852. 

 

Dipsas albifrons: Alcatrazes Island IBSP 13029, 62175. Queimada Grande Island 

IBSP 11488, 15808, 15809, 17151, 17213, 18426-27, 29727, 30088-90, 30092, 

30094-95, 52670, 55723. São Sebastião Island IBSP 60345.  

 

Dipsas alternans: São Sebastião Island IBSP 55951.  

 

Dipsas petersi: *Cardoso Island IBSP Field no. 3171. Santo Amaro Island IBSP 

24165, 24478-80, 24636, 25934, 26040, 26091, 42458, 43999, 49231, 57302, 

64909. São Sebastião Island IBSP 53647, 57090. São Vicente Island IBSP 9244, 

10391, 13938-40, 25934, 41093, 55345, 55946-47.  

 

Dipsas neivai: Cananéia Island IBSP 41999. São Sebastião Island IBSP 41027, 

55877, 56628. 

 

Echinanthera bilineata: *Cardoso Island IBSP Field no. 1247. 

 

Echinanthera cephalostriata: *Cardoso Island IBSP Field no. 2103. Santo Amaro 

Island IBSP 22572, 44127. São Sebastião Island IBSP 56933, 57089. São Vicente 

Island IBSP 22251, 54814.  

 

Echinanthera melanostigma: Santo Amaro Island IBSP 42336. São Vicente Island 

IBSP 22572. 
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Echinanthera undulata: Comprida Island IBSP 52204. São Vicente Island IBSP 

56343.   

 

Erythrolamprus aesculapii: Barnabé Island IBSP 28268. Cananéia Island IBSP Field 

no. 3367. São Sebastião Island IBSP 12902, 13584. São Vicente Island IBSP 22215, 

28968, 30043.  

 

Helicops carinicaudus: Cananéia Island IBSP Field no. 2726, 2021, 2531. *Cardoso 

Island IBSP Field no. 3371. *Comprida Island IBSP Field no. 0670. Porchat Island1 

IBSP 14267. Santo Amaro Island IBSP 43013, 45160, 63032, 67814, 68295. São 

Vicente Island IBSP 800, 14267, 22094, 30965, 32484-86, 34095, 66996, 68118, 

68307.  

 

Imantodes cenchoa: Cardoso Island IBSP Field no. 152.   

 

Liophis miliaris: Anchieta Island IBSP 15818-21. Bom Abrigo Island 22723-24. 

Cananéia Island IBSP Field no. 0260, 0671, 1863, 1869, 2531, 2677, 2796, 3106. 

Cardoso Island IBSP 56129, 71020 IBSP Field no. 2454, 2521, 3171. MZUSP data 

missing. Comprida Island IBSP 11477-78, 71175, 71313 IBSP Field no. 2740, 3035, 

3171. *Couves Island (North coast) IBSP 70127. Porchat Island1 IBSP 14263, 

14337-40, 14422-34, 14548, 59220. Santo Amaro Island IBSP 18287, 20856, 23992, 

28001, 30234, 67349, 68401.  MZUSP data missing. São Sebastião Island IBSP 

11611, 27541.  São Vicente Island IBSP 2607, 13933, 14263-64, 14337-40, 14422-

35, 14548-49, 19723, 22072-73, 22076-78, 61395, 68306, 69189. MZUSP 4072; 

4155-56, 4594-95, 4597, 4570-71, 788-9. Vitória Island IBSP 15822-26. 

 

Liophis poecilogyrus: Cardoso Island IBSP Field no. 955. Santo Amaro Island IBSP 

5304, 73190. São Vicente Island IBSP 7284. MZUSP 4596.  
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Oxyrhopus clathratus: Cananéia Island IBSP Field no. 3265, 1877. Cardoso Island 

IBSP 62463 IBSP Field no. 3171. São Sebastião Island IBSP 10064, 26877, 57724, 

68430, 69919. São Vicente Island IBSP 5778.   

 

Sibynomorphus neuwiedi: Cananéia Island IBSP Field no. 2781, 4246, 4458, 0258, 

2793, 2799. Cardoso Island IBSP 56134 IBSP Field no. 3371. Santo Amaro Island 

IBSP 18288, 22044, 70108. São Sebastião Island IBSP 31157, 56245, 56440, 

55950, 67857, 69129. São Vicente Island IBSP 19029, 43235.  

 

Siphlophis pulcher: Alcatrazes Island IBSP 13030. Búzios Island MZUSP 3945-46. 

ZUEC 2226. Cananéia Island IBSP Field no. 2799. Santo Amaro Island IBSP 22398, 

22465, 33119, 51902, 56637, 63235. São Sebastião Island IBSP 58492, 58621, 

62854. São Vicente Island IBSP 10449, 13937, 41222, 45793.  

 

Sordellina punctata: Comprida Island IBSP 40851.  

 

Spilotes pullatus: *Anchieta Island IBSP 74439, 74440. Cananéia Island IBSP Field 

no. 2025, 2041. Cardoso Island IBSP 29199 IBSP Field no. 1259, 1131, 2454, 3171, 

0099. MZUSP 10254. Comprida Island IBSP 11470-71, 67752-53 IBSP Field no. 

3266. Porchat Island1 IBSP 14460-61. Santo Amaro Island IBSP 8492, 19660. São 

Sebastião Island IBSP 12237, 57535. São Vicente Island IBSP 13260, 13942, 

13962-63, 14907, 15416, 15418, 30905.       

 

Thamnodynastes cf. nattereri: Comprida Island IBSP 45873, 52203, 69182. São 

Sebastião Island IBSP 23677,40921,40926, 40927, 42945, 44776, 44778, 53736, 

54215, 55118, 57092, 57494, 57725, 62020, 64084, 68482, 70741.  
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Tomodon dorsatus: Cananéia Island IBSP Field no. 0673. Cardoso Island IBSP Field 

no. 1143. Porchat Island1 IBSP 14440-48. São Vicente Island IBSP 7892, 14342, 

14460-61, 15686, 18425, 22095-96, 56208, 67558.  

 

Tropidodryas serra: Cardoso Island IBSP 56209, 56521, 57423, 59463 IBSP Field 

no. 3171, 4228. MZUSP 10240. Santo Amaro Island IBSP 27126, 28226, 31943, 

42240, 47052, 47103.  

 

Tropidodryas striaticeps: Cardoso Island IBSP Field no.  3643. Santo Amaro Island 

IBSP 18650.  

 

Xenodon neuwiedii: Cananéia Island IBSP Field no.  0263, 0671. *Cardoso Island 

IBSP Field no.  0699. Santo Amaro Island IBSP 68620. São Sebastião Island 

MZUSP 2607.  

 

Waglerophis merremii: Santo Amaro Island IBSP 8644. MZUSP 3594. 

 

ELAPIDAE 

 

Micrurus corallinus: Alcatrazes Island IBSP 62274-75. Anchieta Island IBSP 417-18, 

2653. Barnabé Island IBSP 29684. Búzios Island IBSP 56223. MZUSP 3935-39. 

Cananéia Island IBSP Field no. 2454. Cardoso Island IBSP 70752 IBSP Field no. 

1873, 1844. MZUSP 9970, 10239. Comprida Island IBSP 7184, 8468, 11476, 31891, 

41697, 42212, 42302, 42306, 42352, 42602, 42608, 42688, 42891, 42987, 43010, 

43266, 43769, 43936, 45879, 46250, 46317, 49256, 50498, 71151 IBSP Field no. 

1691, 0250. MZUSP 8209, 12404. Porchat Island1 IBSP 14268, 14464-65. Santo 

Amaro Island IBSP 21329, 24396, 31892, 41831, 42174, 45435, 46379, 46557, 

49484, 51563. MZUSP 3539, 10499-500, 11591. São Sebastião Island IBSP 12219, 

12455, 12789-90, 12811, 12901, 13589, 14221, 25044, 42568, 45307, 49722, 
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56309, 57404, 60871, 61106, 62825,  68481. São Vicente Island IBSP 11312, 

14268, 14341, 14464-65, 14614, 15415, 22498, 22526, 23654, 23831, 24164, 

29444, 30948, 30979, 32260, 32974, 37322, 40263, 40400, 42359, 42373, 42985, 

44261, 45983, 47674, 50697, 53394, 53402, 55725, 62383, 62434, 68684. Vitória 

Island MZUSP 3947. 

 

VIPERIDAE 

 

Bothrops alcatraz (Endemic): Alcatrazes Island IBSP 584-88, 13031-32, 13126, 

13135, 13183, 16211-12, 56133, 55124, 55578-81, 55791, 57105, 57107, 62238, 

62290, 62392. MZUSP 1453. ZUEC 2224-25. 

 

Bothrops insularis (Endemic): Queimada Grande Island IBSP n > 500. ZUEC 1869-

72. 

 

Bothrops jararaca: Anchieta Island IBSP 417-18, 655. Búzios Island IBSP 13133, 

26160-63, 56256, 56952, 57253. MZUSP 3862, 3934.  ZUEC 2713. Cananéia Island 

IBSP Field no. 3698-99, 2016, 2054, 2799, 3366. Cardoso Island IBSP 56302, 

56388, 57106, 57475 IBSP Field no. 1502, 2454, 3171, 3265. Comprida Island IBSP 

11474. *Porcos Island (Ricardo Janini Sawaya, personal communication). Porchat 

Island1 IBSP 14450-59, 14562-64. Santo Amaro Island IBSP 55524, 55863-64, 

57246, 64763, 69008. MZUSP 3583-84. São Sebastião Island IBSP n > 200. São 

Vicente Island IBSP 10459, 13922, 14262, 14450-59, 14562-64, 15840, 18722, 

58322, 61373, 62316, 62765. Vitória Island IBSP 18866-82. MZUSP 3949-52 , 5577-

85. 

 

Bothrops jararacussu: Anchieta Island IBSP 16307-09, 62833, 64672, 64917-18. 

Bom Abrigo Island IBSP 22720-22 IBSP Field no. 3370. Cananéia Island IBSP Field 

no. 0671, 0673, 2531, 2544, 2740, 3699. Cardoso Island IBSP 53807, 56210, 56429, 
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56472, 70750-51, 71225 IBSP Field no. 1259, 1845-46, 2017, 2031, 2788, 3371, 

3908. *Comprida Island IBSP Field no. 2723. Porchat Island1 IBSP 14462-63. Santo 

Amaro Island IBSP 55536. São Sebastião Island IBSP 10547, 12092, 12238, 12239, 

12521, 12788, 13235, 54205, 55573, 57603, 61366, 61715-16, 61943, 64457. São 

Vicente Island IBSP 2621-24, 13961, 14462-63, 15484, 15752, 22528, 23979, 

52494, 52536, 52553, 63728. Vitória Island IBSP 18864-65 

 

1 Presumed Porchat Island (error; originally vouchered Paranapuã Island, name of 

the continental beach beside Porchat Island). * New island record. 
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Table 1) Thirty-six species of snakes from 18 islands from SSP (S 23º 20´ to 25º 15´ 

and W 44º 45´ to 48º 00´) with an asterisk representing a new island record. Figures 

3-9, some islands visited; Figures 11-41, some species collected. 

 

 

 

 
 
 

Species/Islands Alcatrazes Anchieta Barnabé Bom 
Abrigo 

Búzios Cananéia Cardoso Comprida Couves 

Boidae          

Corallus 
hortulanus 

         

Colubridae          
          

Chironius 
bicarinatus 

 +   + + +* +*  

C.  exoletus      + + +  
C. fuscus       +   

C. laevicollis       + +  
C. multiventris      + +*   
Clelia plumbea       +   

Dipsas albifrons +         
D. alternans          

D. petersi       +*   
D. neivai      +    

Echinanthera 
bilineata 

      +*   

E.cephalostriata       +*   
E. melanostigma          

E. undulata        +  
Erythrolamprus 

aesculapii 
  +   +    

Helicops 
carinicaudus 

     + +* +*  

Imantodes cenchoa       +   
Liophis miliaris  +  +  + + + +* 
L. poecilogyrus       +   

Oxyrhopus 
clathratus 

     + +   

Sibynomorphus 
neuwiedii 

     + +   

Siphlophis pulcher +    + +    
Sordellina 
punctata 

       +  

Spilotes pullatus  +*    + + +  
Thamnodynastes 

cf. nattereri 
       +  

Tomodon dorsatus      + +   
Tropidodryas 

serra 
      +   

T. striaticeps       +   
Xenodon neuwiedii      + +*   

Waglerophis 
merremii 

         

          
Elapidae          

          
Micrurus 
corallinus 

+ + +  + + + +  

          
Viperidae          

          
Bothrops alcatraz +         

B. insularis          
B. jararaca  +   + + + +  

B. jararacussu  +  +  + + +*  
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Table 1) Cont. 

 
 

 

 

 

 

Species/Islands Mar 
Virado 

Monte 
de Trigo1 

Porchat2 Porcos Queimada 
Grande 

Santo 
Amaro 

São 
Sebastião 

São 
Vicente 

Vitória 

Boidae          

Corallus 
hortulanus 

     +    

Colubridae          
          

Chironius 
bicarinatus 

+  +   + + +  

C.  exoletus +  +   +  +  
C. fuscus   +   +  +  

C. laevicollis       + +  
C. multiventris      + + +  
Clelia plumbea       + +  

Dipsas albifrons     +  +   
D. alternans       +   

D. petersi      + + +  
D. neivai       +   

Echinanthera 
bilineata 

         

E.cephalostriata      + + +  
E. melanostigma      +  +  

E. undulata        +  
Erythrolamprus 

aesculapii 
      + +  

Helicops 
carinicaudus 

  +   +  +  

Imantodes cenchoa          
Liophis miliaris   +   + + + + 
L. poecilogyrus      +  +  

Oxyrhopus 
clathratus 

      + +  

Sibynomorphus 
neuwiedi 

     + + +  

Siphlophis pulcher      + + +  
Sordellina 
punctata 

         

Spilotes pullatus   +   + + +  
Thamnodynastes 

cf. nattereri 
      +   

Tomodon dorsatus   +     +  
Tropidodryas 

serra 
     +    

T. striaticeps      +    
Xenodon neuwiedii      + +   

Waglerophis 
merremii 

     +    

          
Elapidae          

          
Micrurus 
corallinus 

  +   + + + + 

          
Viperidae          

          
Bothrops alcatraz +         

B. insularis     +     
B. jararaca   + +*  + + + + 

B. jararacussu   +   + + + + 
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Table 2) Area of the islands of the SSP with vouchered snakes in herpetological 

collections or in the literature, distance from mainland (km), threats and category 

of use 

 

Island (number of 
species) 

Area 
(ha) 

Distance from 
mainland (km) 

Threats2 Category 

of use 

Alcatrazes (n= 4) 135 33.40 D Inhabited 
Anchieta (n= 6) 828 0.49 E State Park 
Barnabé (n= 2) 173.4 0.01 ∅ Wide 

Bom Abrigo (n= 2) 154 3.55 A,B,C Populated 
Búzios (n= 4) 755 24.09 A,B,C Populated 

Cananéia (n= 15) 13.7 0.24 A,B,C,G Wide 
Cardoso (n= 23) 22,500 0.08 A,B,F State Park 

Comprida (n= 12) 20,000 0.31 A,B,C,G Wide 
Couves (North) (n= 1) 64.5 2.53 A,B,C Populated 

Mar Virado (n= 2) 119 2.00 B Populated 
Monte de Trigo (*) 130 10.20 ∅  Populated 

Porchat1 (n= 10) 15 0.23 ∅ Wide 
Porcos (n= 1) 24.2 0.74 A,B Populated 

Queimada Grande (n= 2) 430 34.80 A Inhabited 
Santo Amaro (n= 21) 14,000 0.05 A,B,G Wide 
São Sebastião (n= 20) 33,600 1.76 A,B,E,G State Park/Wide 
São Vicente (n= 23) 6,000 0.12 ∅ Wide 

Vitória (n= 4) 221.3 37.97 A,B Populated 
 

1 Presumed Porchat Island (error; originally voucher specimens recorded as from Paranapuã Island, 

name of the continental beach beside Porchat Island). 

2 Threat categories: A) Deforestation & Fire B) Domestic animals C) Erosion D) Military target E) 

Wild exotic fauna introduced F) Indians harvest  G) Urban expansion ∅) Extremely impacted. 

 

* Snake population of Monte de Trigo Island extirpated by locals (MFD Furtado,  pers. 

communication). 
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Table 3) SSP Islands species, habitat, preys, and relative abundance categories. 

Species Habitat Preys* Relative abundance 
 (SSP Islands) 

Relative abundance 
(SSP Shore)* 

    

BOIDAE   

Corallus 
hortulanus 

Arboreal Rodents and birds Rare Rare 

COLUBRIDAE   
Chironius 

bicarinatus 
Arboreal Amphibians Common Common 

C. exoletus Arboreal Amphibians Common Common 
C. fuscus Arboreal Amphibians Infrequent Common 

C. laevicollis Arboreal Amphibians Infrequent Infrequent 
C. multiventris Arboreal Amphibians Common Infrequent 
Clelia plumbea Terrestrial Lizards & Snakes Rare Rare 

Dipsas albifrons Terr/Arb Snails Infrequent Absent 
D. alternans Arboreal Snails Rare Rare 

D. petersi Arboreal Snails Infrequent Rare 
D. neivai Arboreal Snails Rare Rare 

Echinanthera 
bilineata 

Terrestrial Amphibians Rare Rare 

E. cephalostriata Terrestrial Amphibians Infrequent Rare 
E. melanostigma Terrestrial Amphibians Rare Rare 

E. undulata Terrestrial Amphibians Rare Common 
Erythrolamprus 

aesculapii 
Terrestrial Snakes Infrequent Common 

Helicops 
carinicaudus 

Aquatic Amphibians & Fishes Common Common 

Imantodes 
cenchoa 

Arboreal Lizards & Amphibians Rare Rare 

Liophis miliaris Aqua/Terr Amphibians & Fishes Common Common 
L. poecilogyrus Terrestrial Amphibians Rare Common 

Oxyrhopus 
clathratus 

Terrestrial Rodents & Lizards Infrequent Common 

Sibynomorphus 
neuwiedi 

Terrestrial Snails Common Common 

Siphlophis pulcher Arboreal Lizards & Snakes Common Rare 

Sordellina 
punctata 

Aqua/Terr Earthworms Rare Rare 

Spilotes pullatus Arboreal Rodents, Birds, Eggs, Bats Common Common 
Thamnodynastes 

cf. nattereri 
Terrestrial Rodents & Amphibians? Rare Rare 

Tomodon dorsatus Terrestrial Snails Infrequent Common 

Tropidodryas 
serra 

Arboreal Rodents & Lizards Rare Infrequent 

T. striaticeps Arboreal Rodents & Lizards Rare Infrequent 
Xenodon 
neuwiedii 

Terrestrial Amphibians Infrequent Common 

Waglerophis 
merremii 

Terrestrial Amphibians Rare Rare 

ELAPIDAE    
Micrurus 
corallinus 

Fossorial Amphisbaenians & Snakes Common Common 

VIPERIDAE    
Bothrops alcatraz Terrestrial Centipedes & Amphibians Rare/Endemic Absent 

B. insularis Arboreal Birds & Amphibians Rare/Endemic Absent 
B. jararaca Terrestrial Rodents Common Common 

B. jararacussu Terrestrial Rodents & Amphibians? Common Common 

Marques et al., 2001; Marques & Sazima, 2003. 
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Table 4) Sample effort 

Islands Trips Work Group Days in field Total hours in the field 
Alcatrazes 1 4 people 4 36 
Anchieta 12 1-9 people 62 1877 
Bom Abrigo 5 1-4 people 9 104 
Búzios 2 4-5 people 5 146 
Cananéia 30 3-6 people 39 1386 
Cardoso 15 1-6 people 110 1516 
Comprida 27 3-6 people 27 768 
Couves 1 5 people 4 40 
Ilhabela 2 3-6 people 7 386 
Queimada Grande 29 3-13 people 50 2260 
Vitória 1 5 people 1 20 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
ANEXO III – Locais de coleta e fotos de algumas espécies de Squamata 
encontradas no Município de Cananéia. 
 





 LOCAIS DE COLETA 
 

 
Ilha do Bom Abrigo, vista do morro do Itacuruçá, Ilha do Cardoso (Foto: Rafael 
Xavier) 
 

  
Áreas de erosão na Ilha do Bom Abrigo (Foto: Marcelo Duarte). 
 





 

 
Ilha do Cardoso, vista do Morro São João, Ilha de Cananéia (Foto: Denise Maria 
Peccinini-Seale). 
 

 
Praia do Cambriú, Ilha do Cardoso (Foto: Marcelo Duarte) 
 
 





 
 

 
Instalação de armadilhas de interceptação e queda na Ilha do Cardoso (Foto: 
Denise M. Peccinini-Seale). 
 

 
Riacho da Cabana, Ilha do Cardoso (Foto: Fernanda C. Centeno). 





 

 
Ilha de Cananéia, destacando Morro São João (Foto: Denise M. Peccinini-
Seale). 
 

 
Estrada Itapitangui-Ariri, Cananéia continente (Foto: Denise M. Peccinini-Seale). 



 



                           Algumas espécies registradas para o Município de Cananéia, SP. 
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