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RESUMO 

 

  O Brasil é um dos países mais ricos em biodiversidade contando com 9,28% 

de espécies répteis. Em São Paulo mesmo apresentando um grande acervo 

herpetológico, o estado ainda carece de levantamentos localizados e sofre com a 

crescente degradação de áreas naturais. Para reverter o processo algumas medidas 

vêm sendo tomadas como a criação de Unidades de Conservação de proteção 

integral cujo objetivo é preservação biológica, ecoturismo e incentivo de pesquisas, 

métodos importantes para mostrar a fauna local. O presente estudo conta com o 

levantamento das serpentes do Parque Natural Municipal Corredores da 

Biodiversidade, PNMCBio, localizado nas proximidades do km 92 da rodovia Castelo 

Branco, no município de Sorocaba, São Paulo. As coletas aconteceram entre agosto 

de 2014 e julho de 2015. Utilizou-se armadilhas de interceptação e queda, Pit fall em 

linha, em três pontos próximos a córregos d’água vegetação de mata ciliar e um 

ponto com vegetação de cerrado predominando o efeito de borda. Foi realizado 

também esforço amostral de 180 horas de busca ativa e 4.320 horas de Pit fall, para 

complementar utilizou-se registros de encontro ocasionais assim como os dados 

fornecidos pelo Plano de Manejo do parque. Foram catalogadas duas espécies de 

serpentes pertencentes à família Viperidae (Crotalus durissus, Bothrops jararaca) e 

cinco espécies Colubridae (Erythrolamprus poecilogyrus, Oxyrhopus guibei, 

Philodryas olfersii, Sibynomorphus mikanii e Spilotes pullatus). As armadilhas de 

queda não apresentaram nenhum resultado na captura de serpentes, apenas 

mostraram resultados para uma fauna associada com captura de roedores, 

marsupiais e anfíbios. A busca ativa por outro lado, trouxe o resultado de duas 

espécies (C. durissus e B. jararaca) enquanto o restante dos espécimes foi 

catalogado por encontro ocasional e pelos dados fornecidos pelo Plano de Manejo 

do parque. Das espécies catalogadas, nenhuma consta na Lista de Espécies 

Ameaçadas de Extinção do IBAMA, esta lista representa 1,4% das espécies 

registradas no Brasil e 17,6% das espécies catalogadas no município de Sorocaba. 

Este é o primeiro trabalho a apresentar uma lista de serpentes do PNMCBio. 

 

Palavra chave: lista de espécies, colubridae, viperidae e unidade de conservação. 

 



INTRODUÇÃO  

 

   Considerado um dos países mais ricos em biodiversidade, o Brasil apresenta 

à segunda herpetofauna mais rica do mundo sendo detentor de 9,8% das espécies 

de répteis registradas no mundo (FORLANI, 2010; BERNILS et al, 2012). No 

entanto, mesmo apresentando essa grande porcentagem e o número de 

especialistas nessa área estarem aumentando gradativamente, o conhecimento 

sobre a fauna brasileira de répteis ainda é incipiente (ALMEIDA, 2011; MARTINS & 

MOLINA, 2014). 

  No Brasil, as espécies de serpentes chegam a 386 espécies e podem ser 

encontradas nos mais diversos domínios morfoclimaticos, habitats e substratos 

(LINARDI, 2013). No estado de São Paulo esse número baixa para 142 espécies 

registradas (ZAHER et al, 2011 e ARAUJO & ALMEIDA-SANTOS, 2011) enquanto 

no município de Sorocaba até o presente momento foram inventariadas 49 espécies 

(CASTANHO et al, 2014). Essa redução do número de espécies pode ser explicada 

pelo desmatamento, um impacto antrópico que vem aumentando gradativamente 

(FORLANI, 2010; ALCKMIN et al, 2013). 

 A perda dos remanescentes florestais trás um impacto imediato para a fauna 

de serpentes, principalmente para as espécies terrícolas que possuem 

vulnerabilidade quanto às altas temperaturas (PUORTO & LOPES, 2013). Além 

disso, a maior perda das espécies do município de São Paulo está associada 

aquelas com habito de vida voltado para áreas abertas onde à fauna é mais sensível 

às alterações ambientais do que quando comparadas com a fauna de áreas 

florestais (MARQUES et al, 2009). 

  Dessa forma, faz-se cada vez mais necessário a existência de leis que 

protejam as Áreas de Preservação Permanente (APP), Reservas Legais (RL), 

Unidades de Conservação (UC), entre outras (GALETTI et al, 2010). Como alguns 

ofídios apresentam uma dependência de micro-habitats preservados,  isso torna a 

existência de APP’s, UC ou outras áreas protegidas legalmente uma fonte de 

preservação para répteis endêmicos do país (SAMPAIO et al, 2007; MARQUES et 

al, 2010). 

 

OBJETIVOS  

 



  Promover o inventario de serpentes do Parque Natural Municipal Corredores 

da Biodiversidade de Sorocaba, montando uma lista de espécies para que possa ser 

utilizado tanto pela população para o conhecimento da fauna local ou para direcionar 

futuros trabalhos herpetológicos no parque ou região. 

 

METODOLOGIA 

 

  O presente trabalho foi desenvolvido no Parque Natural Municipal Corredores 

da Biodiversidade (PNMCBio) localizado nas proximidades do km 92 da rodovia 

Castelo Branco, no município de Sorocaba, São Paulo. Levando em consideração 

os 60,5 hectares dessa UC, a área total foi dividida em quatro áreas, três perto a 

corpos d’ agua e um onde o efeito de borda estava mais acentuado. Porém, apesar 

da instalação dos quatro pontos, foi possível somente o esforço amostral de três 

deles, uma vez que o Pitfall instalado no ponto dois foi furtado no inicio do projeto. 

Além disso, houve a busca ativa diurna e noturna como método auxiliar as 

armadilhas de queda, e para complementar usou-se os dados obtidos por encontro 

ocasionais e os dados do Plano de Manejo do Parque. 

  O local escolhido para a divisão dessas áreas deve-se a maior facilidade de 

encontrar as serpentes em ambientes próximos aos rios. As áreas escolhidas para 

busca ativa e instalação dos Pitfalls estão localizadas nas coordenadas observadas 

na Tabela 1. 

 

Tabela 1. Pontos de amostragem de espécimes no Parque Natural Municipal 

Corredores da Biodiversidade de Sorocaba, SP. Legendas (BA=Busca Ativa; 

PF=Pitfall) 

 

Postos de Amostragem Método empregado Latitude S Longitude W 

Mina BA 45’09.10’’ 50’45.36” 

Brejinho BA 02’13.76’’ 41’14.44’’ 

Brejão BA 56’12.86’’ 14’53.52’’ 

Lago BA 02’35.75’’ 10’02.27’’ 



Mina  PF 45’09.10’’  50’45.36” 

Brejinho PF 02’13.76’’ 41’14.44’’ 

Pedra Fundamental PF 23’38.41’’ 21’13.03’’ 

Lago PF 02’35.75’’ 10’02.27’’ 

 

  A identificação das serpentes encontradas foi realizada através do número e 

da forma de escama que eles possuem, pois essa é uma das principais 

características para a identificação dos grupos taxonômicos (BERNARDE, 2012). 

Além disso, como não houve necessidade de promover uma identificação através da 

dentição das serpentes, para identificação da captura da busca ativa foi usado o 

reconhecimento de peçonhenta pela presença da fosseta loreal, uma característica 

da família dos viperídeos. Para confirmação das espécies, foram enviadas fotos ao 

herpetológo Giuseppe Puorto, diretor do museo biológico do Instituto Butantan. 

 

RESULTADOS 

  No decorrer de um ano foram realizadas buscas ativas que totalizaram um 

esforço amostral de 180 horas e o pitfall 4.320 horas permanecendo aberto por 15 

dias consecutivos onde à vistoria foi feita a cada 24 horas, ou seja, uma vez ao dia. 

Juntamente a esses métodos, foi utilizado para compor a lista de serpentes o 

encontro por terceiros e o Plano de Manejo do Parque. Dessa forma, foi possível 

catalogar seis espécies de serpentes, quatro delas pertencentes à família Colubridae 

e duas delas pertencentes à família Viperidae (Tabela 2) (Figura 1). 

 

Tabela 2. Lista de espécies registradas no Parque Natural Municipal Corredores da 

Biodiversidade, Sorocaba, SP, Brasil. (Bioma: MA=Mata Atlântica; CE= Cerrado; 

Substrato: AR= Arbórea; TE=Terrestre; Captura: PV=Busca Ativa/Procura Visual; 

ET= Encontro por Terceiros, PM=Plano de Manejo). 

Família Espécie Nome popular Bioma Substrato Captura 

Colubridae Erythrolamprus poeciloghyrus 

(Wied, 1825) 

Cobra de Capim MA TE ET 

 Oxyrhopus guibei  

(Roge & Romano, 1978) 

Falsa-Coral MA TE ET 



 Philodryas olferssi  

(Lichtenstein, 1823) 

Cobra-Verde MA AR, TE ET 

 Sibynomorphus mikanii 

(Laurenti, 1768) 

Dormideira CE, MA AR, TE PM 

 Spilotes pullatus  

(Linnaeus, 1758) 

Caninana MA AR, TE ET 

Viperidae Bothrops jararaca 

(Wied, 1824) 

Jararaca MA TE BA, ET 

 Crotalus durissus  

(Laurenti, 1768) 

Cascavel CE TE BA, ET  

 

 

Figura 1: Espécies de serpentes inventariadas através de busca ativa no Parque Natural Municipal 

Corredores da Biodiversidade de Sorocaba, SP, Brasil. A) Crotalus durissus terrificus B) Bothrops 

jararaca C) Erythrolamprus poecilogyrus D) Oxyrhopus guibei  E) Philodryas olfersii F) Spilotes 

pullatus 

 

   Durante as buscas ativas foram catalogadas duas espécies de interesse 

médico pertencente à família Viperidae, porém de gêneros diferentes (SILVA et al, 

2009). Trata-se de serpentes peçonhentas (Bothrops jararaca e Crotalus durissus 

terrificus), pois ambas apresenta uma dentição do tipo solenóglifa, isso é, permite ao 

animal injetar a peçonha em sua presa ou agressor sendo um importante meio de 

defesa quando se sente ameaçado ou para sua dieta alimentar (BERNARDE, 2012).   

  A Bothrops jararaca é a espécie mais representada do gênero Bothrops, é a 

principal causadora do acidente brotópico, representando 90% dos acidentes 



ofídicos e uma letalidade de 0,3% nas vítimas (MOTTA et al, 2011; BERNARDE, 

2012). Já a Crotalus durissus terrificus é a causadora dos acidentes crotálicos que 

representam 7,7% dos acidentes ofídicos com uma letalidade de 1,87%, 

considerado o mais grave dos quadros clínicos, sendo fatal quando o tratamento 

específico é feito de forma rápida (FLORIANO et al,2009; MOTTA et al, 2011). 

  Das espécies encontradas por terceiros, todas elas pertencem à família 

Colubridae e subfamília Dipsadidae. Apenas a Philodryas olfersii se trata de uma 

serpente com interesse médico em potencial. Ela apresenta uma dentição do tipo 

opistóglifa, isto é, seu veneno é potencialmente perigoso para humanos 

apresentando relato de óbito. Toda via, por não se tratar de uma espécie muito 

agressiva, não é considerada uma espécie peçonhenta (SILVA et al 2009; PEDRO & 

PIRES, 2009). Ela apresenta hábitos arborícola e terrícola, sua dieta é variada, 

alimentando-se de anuros, aves, mamíferos e lagartos. 

  Já a Oxyrhopus guibei apesar de apresentar uma dentição do tipo opistóglifa, 

não é considerada uma espécie com médio ou alto potencial médico uma vez que se 

trata de uma espécie muito dócil. Sua dieta alimentar consiste em lagartos quando 

jovem e roedores quando adulta (ALEGRETTI & FLYNN, 2012; COSTA et al, 2013). 

Apresenta habito terrícola assim como a Erythrolamprus poecilogyrus e 

Sibynomorphus mikanii, porém essas apresentam uma dentição do tipo áglifa, e a 

dieta consiste em anuros no caso da E.  poecilogyrus e em gastrópodes no caso da 

S. mikanii (CONDEZ, 2009; CARVALHO, 2010). 

  Já a Spilotes pullatus conhecida popularmente como caninana é um dos 

maiores colubrídeos encontrados na América do Sul, podendo atingir mais de 2,5 

metros. Apresenta hábito noturno, terrestre e arbóreo, sua dentição é áglifa e 

diferente da maioria das espécies neotropicais da subfamília Colubrinae, ela se 

alimenta basicamente de presas endotérmicas, ou seja, sua dieta consiste 

basicamente em ovos, aves, roedores e morcegos (SILVA, 2013).  

   

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

  Considerando a diversidade de serpentes, a lista de espécies do Parque 

Natural Municipal Corredores da Biodiversidade representa 1,5% das espécies 

registradas no Brasil, 4,2% das espécies registradas no estado de São Paulo e 

17,6% das espécies catalogadas no município de Sorocaba (BERNILS et al, 2012; 



JUNIOR-MOTA et al,2014). Com os resultados levantados em dois semestres de 

pesquisa, observa-se uma carência de dados e métodos para levantamentos de 

herpetofauna, se tornando necessário para um melhor resultado a combinação dos 

métodos ativos (buscas ativas, procura auditiva, encontros ocasionais) e passivos 

(armadilhas de interceptação e queda) (ARAUJO & ALMEIDA-SANTOS, 2011). 

  Das espécies encontradas duas delas se tratam de espécies com alto 

interesse médico (C. durissus terrificus, B. jararaca), sendo chamadas de serpentes 

peçonhentas. Uma delas apresenta um potencial médio de interesse médico (P. 

olfersii) enquanto as outras três espécies (E. poecilogyrus, O. guibei e S. mikanii) 

não apresentam nenhum tipo de interesse médico e dessa forma, não podem ser 

chamadas de serpentes peçonhentas (SILVA et al, 2009; BERNARDE, 2012). 

  Segundo Marques et al 2009, em decorrência as alterações causadas nas 

fisionomias nativas, houve uma invasão e colonização da Crotalus durissus terrificus 

em áreas com esse aspecto, se tornando uma espécie comum a esse tipo de 

ambiente. Outras espécies comuns a áreas cujo fator antrópico encontra-se 

acentuado é a Oxyrhopus guibei e a Sibynomorphus mikanii. Já no ambiente de 

mata mais preservada, a espécie mais comum de se encontrar trata-se da Bothrops 

jararaca, sendo essas as espécies mais coletadas pela população no estado de São 

Paulo. 

  Já a Spilotes pullatus conhecida popularmente como caninana é um dos 

maiores colubrídeos encontrados na América do Sul, podendo atingir mais de 2,5 

metros, não é encontrada pela população com a mesma frequência que as outras e 

também não é uma espécie considerada peçonhenta (SILVA, 2013). Dessa forma, 

das espécies catalogadas nesse inventário nenhuma consta na Lista de Espécies 

Ameaçadas de Extinção do IBAMA, esta lista representa 1,4% das espécies 

registradas no Brasil e 17,6% das espécies catalogadas no município de Sorocaba. 

Este é o primeiro trabalho a apresentar uma lista de serpentes do PNMCBio. 
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