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Introdução

O estudo dos répteis do semi-árido nordestino é 
relativamente recente, inicialmente composto por uma 
informação bastante difusa para regiões particulares, que 
correspondem a listagens de espécies e registros de coletas 
pontuais [1,3,4]. Atualmente foram registrados para o semi-
árido 47 espécies de lagartos; 10 espécies de anfisbenídeos; 
52 de serpentes; quatro de quelônios e três de crocodilianos 
[8]. Dessas, aproximadamente 15% são endêmicas [9], como 
é o caso do lagarto Tropidurus cocorobensis e da cobra-cega 
Amphisbaena arenaria. As áreas de endêmismo merecedora 
de destaque são as duas dunas do médio rio São Francisco 
(campos de dunas de Xique-Xique e de Santo Inácio, e 
campos de dunas de Casanova) [8], isso devido a incentivo 
de pesquisa e entusiasmo de pesquisadores. O objetivo do 
presente trabalho é listar os répteis do Vale do Catimbau, 
município de Buíque, Estado de Pernambuco, determinando 
sua riqueza e freqüência ocorrência, contribuindo para ações 
de manejo e conservação do Parque, bem como a efetiva 
implantação do Corredor Central.

Material e Métodos

A. Local de Estudo

O Parque Nacional do Catimbau compreende um 
poligonal de 611 km² somando aproximadamente 62.300 
hectares. O acesso ao Parque é feito através da rodovia BR-
232 até a cidade de Arcoverde (240 km) de onde se toma a 
rodovia estadual PE-270 por mais 15km até o distrito de 
Carneira, no município de Buíque, onde uma estrada vicinal 
dá acesso a unidade [5]. Apresenta diferentes formações 
rochosas e diferentes fitofionomias como caatinga densa, 
caatinga densa degradada, caatinga aberta, caatinga aberta 
degradada [6]; além de outros ambientes importante como 
fontes de água, corpos d’água, áreas irrigadas, vegetação 
ciliar, cobertura vegetal herbácea, culturas diversificadas 
associadas à vegetação nativa, leitos secos de rios e áreas 
urbanas.

Foram investigadas três áreas: Sítio Pititi, Brejo São José 
com duas campanhas e Serra do Tauá.

B. Coleta dos Dados 

As coletas foram realizadas em quatro excursões 
(Julho/2008, Outubro/2008, Novembro/2008 e Março/2009) 
com duração de quatro dias cada. O esforço de captura foi 
diluído em coletas diurnas e noturnas através de buscas 
ativas usando equipamentos básicos, lanternas, sacos 

plásticos, laço e gancho de Lutz, pá e pinça de captura. 
Foram aplicados questionários com as populações 
circunvizinhas a fim de se identificar quais as espécies mais 
abundantes e freqüentes na área. 

Para ampliar a diversidade nas capturas, foram 
aplicadas armadilhas de interceptação e queda adaptadas 
para anfíbios e répteis, do tipo pitfall – modelo padrão, com 
oito sistemas de armadilhas para cada área, constando em 
cada sistema quatro baldes de 20 litros enterrados no solo, 
dispostos em forma de Y. Entre o balde central e os três 
periféricos foram estendidas cercas de lona de plástico de 
400 cm de comprimento e 50 cm de altura, sustentadas por 
estacas de madeira.

As espécies obtidas nos esforços tanto de busca ativa 
quanto passiva, foram identificadas utilizando chaves 
dicotômicas [7] e soltas nos seus respectivos locais de 
coletas. Espécimes com problema taxonômicos foram 
levadas ao laboratório, fixados com formol a 10%, 
conservados no álcool a 70% e posteriormente identificados, 
esses se encontram depositado na coleção Herpetologica da 
Universidade Federal Rural de Pernambuco (CHUFRPE) e 
Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo 
(MUZUSP). Autorização do IBAMA n° 12957-1. Utilizou-
se a freqüência de ocorrência [2].

Resultados e Discussão

Foram registrados até o momento, durante os períodos de 
Julho/2008, Outubro/2008, Novembro/2008 e Março/2009
(meses de coleta) para o PARNA Catimbau 30 espécies de 
répteis, esses pertencentes a 15 famílias (Tabela 1 e Figura
1). O esforço amostral para a pesquisa realizada corresponde 
a 384 horas para busca passiva (pitfall) e 160 horas de busca 
ativa totalizando 544 horas para os métodos empregados. O 
método que mostrou mais eficiência foi o de busca ativa, 
registrando uma maior riqueza de espécie como as 
arborícolas e fossoriais, essas não coletadas pelas armadilhas 
de interceptação e queda, percebendo-se então a necessidade 
de usar diferentes métodos para se obter uma amostragem 
significativa. 

Do total das 30 espécies, cinco foram constantes, três 
acessórios e 22 acidentais (Tabela I). É importante destacar 
que o PARNA Catimbau consta de 62.300 hectares e outras 
áreas dentro do Parque necessitam ser investigadas, com isso 
fica evidente, que mais espécies sejam listadas e novas 
espécies sejam descritas no decorrer da pesquisa.
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Tabela 1. Espécies de répteis registrados durante os meses de Julho/2008, Outubro/2008, Novembro/2008 e Março/2009 no Vale do Catimbau. 
Forma de registro: a- armadilha de queda pitfall, b- observação, c- coleta manual, d- vestígios, e- entrevistas;  Freqüência de ocorrência (FO):
1-Acidentais (<25%), 2- Acessório (>25% e <50%), 3- Constante (>50%).

GRUPO TAXONÔMICO
Forma

de
registro

FO

SQUAMATA/ANFISBÊNIA

Amphisbaenidae

Amphisbaena sp2. b,c 1

SQUAMATA/LAGARTOS

Iguanidae

Iguana iguana (Linnaeus, 1758) e 1

Tropiduridae

Tropidurus hispidus (Spix, 1825) a,b 3

Tropidurus cocorobensis Rodrigues, 1987
a,b 3

Tropidurus semitaeniatus (Spix, 1825) b 3

Phyllodactylidae

Gymnodactylus geckoides Spix, 1825 b,c 1

Phyllopezus periosus Rodrigues, 1986 b,c 1

Phyllopezus pollicares (Spix, 1825) b,c 1

Gekkonidae

 Briba brasiliana Amaral, 1935 a,b,c 1

Lygodactylus klugei (Smith, Martin & Swain, 

1977)
b,c 1

Sphaerodactylidae

Coleodactylus meridionalis (Boulenger, 1888) a,b,c 1

Teiidae

Cnemidophorus cf. ocellifer (Spix, 1825) a,b 3

Tupinambis merianae (Duméril & Bibron, 

1839)
e 1

Continuação

Gymnophthalmidae

Acratosaura mentalis (Amaral, 1933) b,c 1

Anotosaura vanzolinia Dixon, 1974 b,c 2

Micrablepharus maximiliani (Reinhardt & Luetken, 

1862) 
a 2

Vanzosaura rubricauda (Boulenger, 1902) a,b 1

Scriptosaura catimbau Rodrigues & Santos, 2008 a,b,c 3

Scincidae

Mabuya agmosticha Rodrigues, 2000 b,c 1

Leiosauridae

Enyalius catenatus (Wied, 1821) b,c 1

Anguidae

Diploglossus lessonae Peracca, 1890 a,b,c 1

SQUAMATA/SERPENTES

Colubridae

Oxybelis aeneus (Wagler, 1824) b,c,e 1

Tantila melanocephala (Linnaeus, 1758) a 1

Dipsadidae

Apostolepis cearensis Gomes, 1915 a 1

Leptodeira annulata (Linnaeus, 1758) b,c 1

Philodryas olfersii  Litchtenstein, 1826 e 1

Thamnodynastes hypoconia (Cope, 1860) a 1

Xenodon merremii (Wagler, 1824) b,c 1

Viperidae

Crotalus durissus Linnaeus, 1758 - Cascavel d,e 1

TESTUDINES

Testudinidae

Chelonoidis carbonaria (Spix, 1824) b,c,e 1



Figura 1 – Imagens do Catimbau, com mapa, animais fixados, esquema das armadilhas e algumas espécies de répteis. A e B - Paisagens do 
PARNA Catimbau – a esquerda uma placa em uma propriedade e a direita vista geral do paredão rochoso; C – Mapa com limites do PARNA 
Catimbau; D - Bandeja com animais montados e fixados para serem encaminhados ao laboratório; E – Esquema das armadilhas de 
interceptação e queda (pitfall) tipo “Y”; F – Diploglossus lessonae Peracca, 1890; G – Coleodactylus meridionalis (Boulenger, 1888); H 
– Tropidurus cocorobensis Rodrigues, 1987; I – Xenodon merremii (Wagler, 1824).
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