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Introdução

O levantamento faunístico de uma área pode ser 
realizado por vários métodos de amostragem, 
dependendo do objetivo de estudo, dos recursos 
financeiros e do tempo disponível do pesquisador [3].

A utilização de sistemas de capturas permite um 
aumento significativo de tempo de esforço amostral, 
elevando assim, as chances de captura e 
consequentemente a identificação de mais espécies 
num certo período de tempo. Através de captura é 
possível identificar com mais precisão os indivíduos 
encontrados, proporcionalmente averiguação minuciosa
quanto às características morfológicas que são 
necessárias pra identificar qualquer espécie, além de 
realizar registros fotográficos [3].

Armadilhas de interceptação e queda consiste de 
recipientes enterrados no solo (pitfalls treps) e 
interligado por cercas-guias [2]. Quando um pequeno 
animal se depara com a mesma, geralmente a 
acompanha, até eventualmente cair no recipiente mais 
próximo [2]. Existem atualmente vários modelos de 
pitfalls treps utilizado no Brasil, que consiste em uma 
disposição linear de buracos feitos no solo onde são 
enterrados baldes de tamanhos variados. Uma lona 
plástica com altura em média de 70 cm, é disposta 
verticalmente rente ao solo cruzando o centro de cada 
balde. As armadilhas podem ser montadas em 
diferentes ambientes, considerando principalmente a 
presença de riachos, vegetação densa e volume 
serapilheira e permitindo assim a comparação entre 
diferentes áreas.

Existem várias formas de disposição para montagens 
dos pitfall treps. As mais utilizadas são: a disposição 
linear, ou em forma de “y”, dependendo principalmente 
do relevo de cada terreno [3].

Outras armadilhas utilizadas para captura de répteis 
são as de funil (funnel treps) consiste em cones 
laminados de PVC rígido transparente recortado em 
semicírculos e fixados por grupos. Os semicírculos
recortados para a produção dos cones dos funis possui 
diâmetro total de 7,5 cm e diâmetro de recorte da boca 
da aproximadamente 14,6 cm. O corpo cilíndrico das 
armadilhas de funis é confeccionado com tela plástica, 
revestido por tela de náilon e costurado com fio 
encerado de poliéster nº4. As bocas dos funis ficam 

com aproximadamente 8 cm de diâmetro e 85 cm de 
comprimento [4].

Outro tipo de método aplicado no registro de répteis 
é a procura ativa visual, que pode ser no período diurno
ou noturno consiste, basicamente, no deslocamento 
lento pela área de interesse a procura de indivíduos do 
grupo de herpetofauna, estendendo-se a investigação 
em locais específicos como os micro-habitats como: 
tocas, sob troncos e pedras de areias abertas, margens 
de riachos, sob acúmulos de folhagens, principalmente 
para o encontro de anfíbios e repteis [3].

O objetivo do presente trabalho foi verificar e 
comparar através da revisão bibliográfica a eficiência 
das técnicas de capturas de répteis de três diferentes 
biomas brasileiros: caatinga, cerrado e mata atlântica.

Material e métodos

A. Biomas amostrados

A Caatinga é um bioma exclusivamente brasileiro,
ocupando cerca de 12% do território nacional, 
cobrindo oito estados do nordeste e uma parte do norte 
de Minas Gerais. Com espécies faunísticas das 
famílias: cactáceas, bromélias, euforbiáceas e 
leguminosas, onde ficam em estado de dormência e 
perdem suas folhas na estação seca. Apresenta uma 
grande diversidade de espécies de animais como 
também de vegetais [9].

O Cerrado constitui o segundo maior bioma do país.  
Abrangendo os estados de Goiás, Mato Grosso, Mato 
Grosso do sul, Tocantins e o distrito federal e partes de 
são Paulo, Minas Gerais, Maranhão, Piauí e Bahia 
representando cerca de 25% de todo território nacional. 
Possui solo pobre em nutrientes e vegetação 
normalmente baixa, com plantas esparsas de aparência 
seca. As regiões ocupadas por cerrado são quentes e 
tem índices de chuvas relativamente elevados [9].

A Mata Atlântica acompanha o litoral brasileiro do 
Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul, 
englobando áreas de dezessete estados. Como está 
presente em diferentes regiões do Brasil, apresenta
diferentes ecossistemas, com variações em relação à 
fauna, vegetação, solo, relevo e características 
climáticas. Apesar da exuberância que esta área possui, 
hoje está bastante degradada pela ação antrópica.
Mesmo com toda degradação ainda podemos encontrar
áreas preservadas na sua extensão [9]. 



B. Métodos de amostragem  
Para verificar e comparar e eficiência de método de 

captura de répteis realizamos revisões bibliográficas de 
estudos feitos na caatinga, cerrado e mata atlântica, 
observando as técnicas de captura e os resultados 
obtidos. Utilizamos 6 artigos científicos, sendo 2 
exclusivamente da mata atlântica [4]  , 3 artigos do 
cerrado [1,6], e 1 da caatinga, e o acervo da coleção 
herpetológica da Universidade Federal Rural de 
Pernambuco / Unidade Acadêmica de Serra Talhada 
(UFRPE / UAST), que se encontra no semi-árido 
nordestino [7].   

Resultados e discussão

Foram registradas nove técnicas de captura: 
armadilhas de queda (pitfall treps em disposição linear
e em forma de “y”), armadilhas de funil (funnel 
treps),armadilhas de cola, busca ativa, coleta por 
terceiros, encontro ocasional, transceto em paralelo e 
quadrado.

Foi citado pela maioria dos autores [1,2,3 e 6], a 
busca ativa como a mais eficiente, em seguida os 
encontros ocasionais e a coleta por terceiros, em 
contrapartida o transceto individual e em paralelo, o 
quadrado e a armadilha de cola mostrou-se ineficiente 
para captura de répteis e sim para coleta de anfíbios. As 
armadilhas de interceptação e queda mostraram 
eficiência em apenas um artigo, contudo a maioria dos 
autores usam essas técnicas (Tabela I). 

A eficiência das técnicas de captura depende da 
composição da fauna a ser amostrada, de período de 
coleta e dos recursos financeiros. Mostrou-se eficiente 
as armadilhas de queda para as espécies terrestres, em 
especial para serpentes da família Colubridae, largatos 
das famílias Gekkonide, Tropiduridae e Scincidae. 

Nas armadilhas de funil capturou-se répteis semi 
fossoriais, terrestre e semi arborícolas. Segundo [4] o 
método ocasional, busca ativa e coleta por terceiros são 
eficientes em levantamentos de riqueza e abundancia 
relativa. 

Agradecimentos

Ao grupo de herpetologia da Universidade Federal 
Rural de Pernambuco / Unidade Acadêmica de Serra 
Talhada (UFRPE / UAST) pela colaboração. 

Referências
[1] CARVALHO, C.M: VILAR, J.C; OLIVEIRA, F.F. Répteis e 

anfíbios.Homepage:http://www.biologiageralexperimental.bio 
br/edições/livrobiota/introdu%e7%e3o.pdf.

[2] CECHIN, S.M.A; MARTINS.Eficiência de armadilhas de 
queda (pitfall treps) em amostragens de anfíbios e répteis no 
Brasil.Homepage:http://www.eco.ib.usp.br/labvert/cechin&mar
tins2000.pdf

[3] FREITAS, M.A: SILVA, T.F. Guia ilustrativo: a herpetofauna 
das caatingas e áreas de altitudes do nordeste brasileiro. Pelotas 
USEB, 2007.

[4] HUDSON, A.A: SOUZA, M.B: LOPEZ, N.C. Eficiência de 
armadilhas de funil na amostragem de serpentes. Home Page: 
http://www.dacbio.ufjf.br/recsumos_sembio_pdf_2/37%20-
%20Alexandre%20de@20assis%20%20resumo%20serpentes
%20zoosemfig.pdf

[5] LIMA, R.N. Herpetofauna do cerrado centro-oeste do Piauí. 
HomePage:http://simposio.cpac.embrapa.br/simposio%20em%
20pc210%20(pc210)/trabalhos_pdf/00261_trab2_ap.pdf

[6] MEZETTI, N.A: CARNEIRO, P.C.F: GALDINO, C.A.B: 
NASCIMENTO, L.B: RONALD, R.JR: FERNANDES, D.D/ 
ROCHA, M.D; MACHADO, L.L; BRAGA, F.S; DEL LAMA, 
F.S; CALIXTO, V.A.F; PINTO, F.C.S; QUEIROS, F.N.S; 
ALENCAR, L.R.V; SCALAZO, J.A.M; KLEINSORGE, 
J.M.D; CAMPOS, R.A.R; PAULA, T.P;COSTA, C.C.G. 
Composição da herpetofauna e comparação de seis métodos de 
coleta em uma área de cerrado no parque nacional das sempre-
vivas (Minas Gerais).HomePage:http://www.seb-
ecologia.org.br/viiiceb/pdf/1043.pdf+compsi%c3%a7%c3%a3
o+da+herpetofauna+e+compara%c3%a7%c3%a3o+de+seis+%
a9todos+de+coleta+em+uma+%a1rea+de+cerrado+no+parque
+nacional+das+sempre-vivas+/+Minas Gerais).&cd=1&hl=PT-
br&ct=clnk&gl=br

[7] MIRANDA, A.F.J; SILVA, G.L; MUNIZ, S.L.S; CAMPOS, 
T.F; ALMEIDA, G.V; SANTOS, E.M. Répteis da fazenda 
saco, Serra Talhada/PE – Indicadores de conservação. 2008 
(Apresentação de trabalho/congresso). 

[8] RECORDE, R; NOGUEIRA, C. Composição e diversidade de 
répteis na região sul do parque nacional grande veredas, central 
Brasil.HomePage:http://www.biotaneotropica.org.br/v7n3/pt/a
bstract?inventory+bn01107032007.

[9] MORAES, D. Veja o vivo.HomePage: 
http://www.invivo.fiocruz.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoi
d=962&sid=2. Acesso em 10 de setembro de 2009. 

Tabela 1. Lista da literatura consultada para análise dos métodos aplicados a capturas de répteis na Caatinga, Cerrado e Mata 
atlântica.

Autores Bioma
% de Nº de     
espécies

Nº de 
Famílias

Tipo de método/técnica
Período de 
coleta

MEZZETTI; GALDINO;
NASCIMENTO & 

CARVALHO, 2007
Cerrado 75% 6 Busca ativa 10 dias

MEZZETTI; GALDINO;
NASCIMENTO & 

CARVALHO,2007
Cerrado 0 0 Armadilha de cola 10 dias

MEZZETTI; GALDINO;
NASCIMENTO & 

CARVALHO,2007
Cerrado 0 0 Quadrados 10 dias

MEZZETTI; GALDINO; Cerrado 25% 2 Transceto individual 10 dias



NASCIMENTO & 
CARVALHO,2007

MEZZETTI; GALDINO;
NASCIMENTO & 

CARVALHO,2007
Cerrado 0 0 Transceto em paralelo 10 dias

MEZZETTI; GALDINO;
NASCIMENTO & 

CARVALHO,2007
Cerrado 0 0

Armadilhas da interceptação e 
queda (pitfall treps em disposição 

linear)
10 dias

CECHIN & 
MARTINS,2000 Mata 

Atlântica
94% -

Armadilhas da interceptação e 
queda (pitfall treps em disposição 

linear)
18 meses

CECHIN & 
MARTINS,2000 Mata 

Atlântica
80% - Coleta por terceiros 18 meses

CECHIN & 
MARTINS,2000 Mata 

Atlântica
83% - Busca ativa 18 meses

CECHIN & 
MARTINS,2000 Mata 

Atlântica
64% -

Armadilhas da interceptação e 
queda (pitfall treps em forma de “y”)

6 meses

CECHIN & 
MARTINS,2000 Mata 

Atlântica
61% - Busca ativa 6 meses

RECODER;
NOGUEIRA,2007 [7] Cerrado 73% 10

Armadilhas da interceptação e 
queda (pitfall treps em forma de “y”)

17 dias

RECODER;
NOGUEIRA,2007 [7] Cerrado 27% 3 Busca ativa 17 dias

LIMA,2008 [5]
Cerrado 100% 11

Armadilhas da interceptação e 
queda (pitfall treps em forma de “y”)

3 dias

LIMA,2008 [5]
Cerrado 0 0 Busca ativa 3 dias

CARVALHO;
VILAR & OLIVEIRA,2005 Caatinga 54% 3 Busca ativa 12 anos

CARVALHO;
VILAR & OLIVEIRA,2005

Mata 
Atlântica

46% 4 Busca ativa 12 anos

HUDSON; SOUZA &   
LOPEZ,2006 Mata 

Atlântica
17% 6 Armadilhas de funil 3 meses

HUDSON; SOUZA &
LOPEZ,2006

Mata 
Atlântica

3% 1
Armadilhas da interceptação e 

queda (pitfall treps em forma de “y”)
3 meses

HUDSON; SOUZA &
LOPEZ,2006

Mata 
Atlântica

80% 12 Encontros ocasionais 3 meses

MIRANDA;SILVA,
CAMPOS,

MUNIZ,ALMEIDA;
SANTOS,2008

Caatinga 56% 11 Coleta por terceiros 1 ano

MIRANDA;SILVA,
CAMPOS,

MUNIZ,ALMEIDA;
SANTOS,2008

Caatinga 41% 8 Busca ativa 1 ano

MIRANDA;SILVA,
CAMPOS,

MUNIZ,ALMEIDA;
SANTOS,2008

Caatinga 3% 2
Armadilhas da interceptação e 

queda (pitfall treps em forma de “y”)
1 ano




