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Introdução

Atualmente são reconhecidas 708 espécies de 
répteis para o Brasil [1]. Para o bioma Caatinga 
Rodrigues [2] listou, para algumas localidades, 47 
espécies de lagartos, 10 espécies de anfisbenídeos, 52 
de serpentes, quatro de quelônios e três crocodilianos, 
dessas aproximadamente 15% são endêmicas.

O estudo e a conservação da biodiversidade da 
caatinga constituem em um dos maiores desafios do 
conhecimento científico brasileiro, por diversos 
motivos, dentre os quais o fato da caatinga se restringir 
ao território nacional, o que a torna uma região natural 
exclusivamente brasileira, todavia a mais ameaçada e 
pouco protegida [3].

A escolha dos limites da Fazenda Saco como 
objeto de estudo para sua herpetofauna (no caso 
específico, a fauna de répteis), se deu pelo fato de que a
cidade de Serra Talhada inclui locais de importância 
biológica, com dados insuficientes para a região do 
sertão central [4]. Esse trabalho visa contribuir no 
preenchimento de lacunas para que se possa com mais 
eficácia tomar medidas de políticas publicas visando a 
sua conservação. Com isso têm-se como objetivo listar 
as espécies das áreas pontuadas, destacando riqueza e
abundancia, bem como avaliar status de conservação e 
similaridade entre outras áreas de caatinga.

Material e métodos

A. Área de estudo

O trabalho foi realizado no município de Serra 
Talhada – PE, a 410 km do recife, mais 
especificamente na Fazenda Saco, no IPA (Instituto de 
Pesquisas Agronômicas) em áreas de Caatinga com 
diferentes fito fisionomias. 

Os locais que foram previamente escolhidos para 
buscas ativas, são duas Serras de vegetação arbustiva 
arbórea com grande número de afloramentos rochosos. 
São elas: Serra Grande (7°56'58.27"S, 38°18'1.42"O) e 
Serra da Barragem (7°57'6.73"S, 38°17'25.27"O). Uma 
área antropizada de vegetação exótica: arredores da 
UAST (7°57'25.66"S, 38°17'42.55"O) e um riacho 

permanente (7°57'38.13"S, 38°17'31.76"O) (Fig. 1A, 1B, 
1C e 1D).

B. Coleta de dados

Investiu-se principalmente em buscas ativas 
esporádicas, tanto diurnas quanto noturnas e coletas por 
terceiros.

Os animais coletados foram triados, identificados e
devolvidos ao seu habitat natural, com a exceção de 
animais com problemas taxonômicos que foram 
incorporados a coleção herpetológica da Unidade 
Acadêmica de Serra Talhada/UFRPE, seguindo técnicas 
para sacrifício, fixação e conservação específicas para cada 
grupo. Posteriormente foi feita análise cuidadosa da 
folidose.

A principal forma de identificação dos répteis foram 
chaves artificiais apropriadas para cada grupo [5][6], ou 
através da comparação dos espécimes coletados com 
espécimes tombados depositados em coleções científicas 
locais ou do país, ou ainda com ajuda de especialista.

Todas as espécies identificadas foram consultadas o 
seu real status de conservação, através do International 
Union for Conservation of Nature and Natural Resources 
[7] e do IBAMA [8].

C. Análise dos dados

Realizou-se uma análise de freqüência de ocorrência 
segundo Dajoz [9], onde cada espécie recebeu a
classificação de constante (ocorreram em mais de 50% das 
amostras), acessórias (ocorrem entre 25% e 50% das 
amostras) e acidentais (ocorreram em menos de 25% da 
amostra).

Foi analisada a similaridade quanto à composição de 
espécies entre as áreas amostradas na Fazenda Saco e entre 
outras áreas amostradas para a Caatinga de Pernambuco, 
através do índice de Bray Curts com posterior análise de 
grupamento (Clustering) utilizando o programa Primer 
versão 5.0.

Resultados e Discussão

Foram capturadas e observadas entre período de 
agosto de 2008 e Junho de 2009, 94 espécimes de répteis, 
apresentando uma diversidade de 31 espécies distribuídas 
em 14 famílias, sendo sete para lagarto, seis para serpentes
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e uma para anfisbena. A família Dipsadidae foi a mais 
abundante entre as serpentes, com 70%; Tropiduridae
foi a mais abundante entre lagartos, com 56% (Fig. 2A,
2B).

A espécie mais abundante de lagarto foi 
Tropidurus hispidus com 29,22% (Fig. 3A). Já para o 
grupo das serpentes foi a Liophis poecilogyrus (Fig.
3B) com 30% dos espécimes coletados. Segundo 
Vanzolini et al [10] essas espécies tem ampla 
distribuição na Caatinga.

A Serra da Barragem e a Serra Grande mostraram 
ser bem similares compartilhando de uma fauna de 
répteis semelhantes. Já o Riacho se diferencia das 
serras, possuindo uma maior diversidade, embora 
compartilhe várias espécies com as serras, isso pode ser 
resultado do riacho ser um ambiente com água o ano 
inteiro facilitando a permanência das espécies (Fig. 
4A). O campus da UAST se mostrou diferenciado, 
contendo uma ampla diversidade de espécies de 
serpentes, isso é resultado da área ter sido melhor 
amostrado por ser de fácil acesso e as coletas de 
terceiros terem sido todas registrados nos arredores do 
campus da UAST.

Comparando a fauna de répteis da Fazenda Saco 
com outras áreas da caatinga em Pernambuco, sendo 
eles Floresta [11], Betânia [11], Ouricuri [12] e 
Exu[13], observaram-se dois grandes agrupamentos, 
em um deles estão Betânia e Floresta compartilhando 
uma fauna semelhante, em outro grupo estão Exu, 
Ouricuri e a Fazenda Saco; embora Exu e Ouricuri 
sejam mais similares em relação à Fazenda Saco (Fig. 
4B).

De todas as espécies identificadas nenhuma está 
presente na lista de animais ameaçados da IUCN [7] e 
nem na a lista do IBAMA [8]. A presente lista de 
répteis acrescenta mais uma espécie de lagarto,
Diploglossus lessonae, para Fazenda Saco, ainda não 
registrada na lista de Miranda [14] e acrescenta mais 
seis espécies de serpentes que não havia registro na 
lista de Miranda [15], Liophis dilepis, Pseudoboa
nigra, Thamnodynastes hypoconia, Leptotyphlops

borapeliotes, Leptotyphlops sp. e Oxybelis aeneus.
Agradecimentos

Agradeço a equipe de Herpetologia da Unidade 
Acadêmica de Serra Talhada e ao PIC/UFRPE pela 
oportunidade concedida.

Referências
[1] SBH,  2009. [on line] Homepage: http://www.sbherpetologia.org.br.
[2] RODRIGUES, M. T. 2003. Herpetofauna da Caatinga. In: Leal, I.R., 

Tabarelli, M. & Silva, J.M.C. (eds.), Ecologia e Conservação da 
Caatinga. Editora Universitária, UFPE, 275-333 pp.

[3] LEAL, I.R.; TABARELLI, M.; SILVA, J.M.C. da. 2003. Ecologia 
e conservação da caatinga. Recife: UFPE.

[4] MMA, 2005. Análise das variações da Biodiversidade do Bioma 
Caatinga. Suporte a estratégias Regionais de Conservação.

[5] PETERS, J. A & OREJAS-MIRANDA, B. 1970. Catalogue of the 
Neotropical Squamata. part I – Snaks. Bull. U.S. Nat. Mus., 297:1-
347.

[6] PETERS, J. A. & DANOSO-BARROS, R. 1970. Catalogue of the 
Neotropical Squamata. Part II – Lizards and Amphisbaenas. Bull. 
U. S. Nat. Mus., 297:1-293.

[7] IUCN. 2009. [on line] Red List of Threatened Species. Version 
2009.1 Homepage: http:// www.iucnredlist.org

[8] IBAMA 2003 [Online]. Lista oficial de animais ameaçados de 
extinção. Homepage: http://www.ibama.gov.br/fauna.

[9] DAJOZ, R. 1983 Ecologia Geral. Petrópolis, Vozes.
[10] VANZOLINI, P. E, RAMOS-COSTA, A. M. M. & VITT, L. J. 

1980. Répteis da Caatinga. Academia Brasileira de Ciências.  Rio 
de Janeiro.

[11] M. D. BORGES-NORJOSA & SANTOS, E. M. 2005. Herpetofauna 
da área de Betânia e Floresta, Pernambuco. In: Análise das 
Variações da Biodiversidade do Bioma Catinga. Suporte a 
estratégias regionais de conservação. MMA. Editora Eduardo 
Freire, Brasília, 2005. 275-290 pp.

[12] MIRANDA, J. R. 1983. Introduction à l’etude de l’ Herpétofaune de 
la région d’Ouricuri-PE (Nordeste du Bresil). Diplome d’etudes 
approfandeies d’ecologie, Universite des Sciences et Techniques du 
Languedoc. Academie de Montpellier, 53p.

[13] VITT, L. J. 1995. The Ecology of tropical Lizards in the Caatinga of 
Northeast Brazil. Occasional paper of the Oklahoma Museum of 
Natural History,  1: 1-29.

[14] MIRANDA, A. F. J. & SANTOS, E. M., 2008a, Anfisbaenias e 
Lagartos da Fazenda Saco -Serra Talhada/PE, Resumo em anal de 
congresso, JEPEX 2008, edição eletrônica, Recife-PE.

[15] MIRANDA, A. F. J. & SANTOS, E. M., 2008b, Lista de Serpentes 
e Quelônios da Fazenda Saco - Serra Talhada/PE, Resumo em anal 
de congresso, JEPEX 2008, edição eletrônica, Recife-PE.

Figura 1: Áreas amostradas, (A) Campus UAST, (B) Riacho, (C) Serra Grande, (D) Serra da Barragem, na Fazenda Saco durante a 
pesquisa entre agosto/2008 a Junho/2009.



Figura 2. Riqueza de espécies distribuídas entre famílias para lagartos (A) e serpente (B) registradas na Fazenda Saco, Serra 
Talhada/PE entre o período agosto/2008 e Junho/ 2009.

Figura 3: Espécie de lagarto e serpente mais abundante na Fazenda Saco durante a pesquisa entre o período de agosto/2008 e
junho/2009; (A) Tropidurus hispidus, (B) Liophis poecilogyrus.

Figura 4: Dendograma de similaridade: (A) entre áreas amostradas na Fazenda Saco entre o período de entre agosto/2008 e 
junho/2009; (B) entre outras áreas da caatinga em Pernambuco em relação à Fazenda Saco.
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