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Os criadores de serpentes e centros de pesquisas.
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animais silvestres (Lei nO 9.605/98), é uma realidade brasileira (e mundial) a manutenção de serpentes em cativeiro. No Brasil, criou-se uma verdadeira rede de amigos aficionados, num intercâmbio que envolve universidades, jardins zoológicos. centros de
pesquisa e criadores particulares. É pena que nossa legislação, tão rigorosa sob certos
olhares, não consiga coibir práticas indevidas quando acontecem nos "órgãos competentes"; quando a lei proíbe ou dificulta a criação, tira a oportunidade de se fazerem
pesquisas sobre aspectos reprodutivos, veterinários, educativos e de informações gerais
relacionadas com a ecologia, biologia, biogeografia e o comportamento de muitas de
nossas espécies à beira da extinção, causada pela perda de habitat e em enorme escala
pelo tráfico local e internacional; ameaças que seriam amenizadas com técnicas de reprodução e reintegração de fauna, porém, distantes da realidade brasileira.
Tive a oportunidade durante 18 anos de conhecer de perto : Zôos, Institutos e Universidades; trabalhando inclusive como estagiário voluntário ou não. Somando um total de
sete anos de convívio diário com essas instituições. Algumas sérias sem dúvida alguma
e também prestadoras de funções sociais importantes como: pesquisas, produção de soros antiofídicos e trabalhos voltados para educação ambiental. Mas não posso deixar de
mencionar o horror que pude presenciar em certas instituições como por exemplo: Um
laboratório que mantém aproximadamente 150 cascavéis e jararacas vivas a mais de
quinze anos sem a menor pesquisa ou senso de ética, onde os animais ficam confinados
em caixas individuais de 30X40 cm, comendo apenas uma vez por mês, com ar condicionado a 20 CO de dia e à noite, onde se sabe que o ideal é 25 Co. Outro absurdo é a forma como se sacrificam animais em muitas instituições, principalmente os répteis. Simplesmente se colocam os animais diretamente no freezer, sem ao menos se fazer uma
transição de 24 horas numa geladeira ou mesmo o uso do éter, pois é mais fácil joga-los
diretamente no freezer, porque dá menos trabalho. Na primeira instituição que trabalhei
por quatro anos (na década de 80), o Zoológico de Salvador, era triste o descaso da
maioria dos veterinários e tratadores, que tratavam os répteis como verdadeiros lixos
vivo, alimentando-os quando achavam-> eonveniente ou mesmo com medo de fazer tratamento de serpentes grandes ou jacarés, por causa do risco de acidente. Se a serpente
era peçonhenta, aí é que o animal só podia contar com a sorte mesmo, até hoje essa instituição continua como péssimo exemplo para a herpetocultura brasileira. Em um dos
institutos brasileiros é claro o descaso pelos animais. pois se sabe que pode chegar por
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dia um total de 100 serpentes e das peçonhentas só se extrai peçonha uma única vez para posteriormente serem sacrificadas. Soube (em um instituto) que por ano eram sacrificadas cerca de 2000 (cascavéis) Crotalus durissus e em torno de 4000 (jararacas)
Bothrops jararaca, isso é um absurdo! Como podem fazer tamanha estupidez em nome
da produção de soros antiofídicos? Por que não utilizam esses animais para a educação
ambiental? Seria mais útil se cada escola brasileira recebesse um kit completo sobre
serpentes brasileiras, contendo livros, cartazes e alguns exemplares didaticamente fixados e conservados em álcool 70% com um exemplar dos gêneros mais importante como: Bothrops, Crotalus, Micrurus e algumas colubrídeas. Seria melhor que simplesmente incinerar os animais após a única extração, ou podendo-se mesmo doar para criadores particulares e legalizados ou por que não, soltá-Ias em áreas pré-determinadas para tal. Está na hora de pensarmos na prática de soltar serpentes peçonhentas no habitat
natural, pois conhecemos amigos que vem praticando isso há décadas, respeitando é
claro a procedência, distribuição geográfica da espécie e estado de saúde.
Precisamos encarar os animais peçonhentos como seres vivos com os mesmos direitos que outros. Conheço diversos biólogos que falam com orgulho que jamais soltariam
uma serpente peçonhenta, pois colocariam a vida de terceiros em risco. Esse tipo de
pensamento tem que acabar, sob o risco de em algumas décadas colocarmos diversas
espécies apenas na recordação dos livros. Quando recebo uma serpente peçonhenta devolvo imediatamente ao habitat natural, acho que é a obrigação de todo pesquisador sério. Para que ter dezenas de exemplares de uma determinada espécie de um mesmo município? Somente para futuros estudos de análises estomacais, genéticos, ou de padrões
de cores e desenhos? Justifica-se a morte de tantos animais só para saber o que ele come? Porque não se utiliza técnicas modernas de filmagem e fotografia? Além da coleta
de DNA como recursos de armazenar dados? Ou mesmo a regurgitação forçada ou radiografias para coleta de dados de conteúdos estomacais? Soube de pesquisadores que
mataram mais de 1000 lagartos de uma mesma espécie e mesma localidade, somente
para saber o que ele comia.
É bom que fique claro que o autor não é contra a coleta, porém essa técnica deve ser
feita com muitos critérios, só sendo necessária em últimos casos e quando o naturalista
já atingiu um grau de conhecimento tal que permita coletar somente o que deve ser de
fato algo importante para ser depositado em uma coleção. Acredito que leigos e iniciantes cometam o crime de coletas perdulárias devido ao pouco conhecimento sobre o grupo zoológico em questão e acabem coletando animais muito bem estudados. Esses e
outros absurdos são feitos por profissionais que teoricamente teriam que ter consciên-
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cia e ética ao lidar com um dos bens mais preciosos que é a vida silvestre. Precisamos
ter coragem e fazer essa primeira crítica aberta nesse tipo de pesquisador, para que num
futuro próximo, cada um no frio do laboratório, olhe nos olhos de cada animal, conheça-os profundamente possível e avalie se o sacrifício é mesmo necessário, se vai ser importante para a área que ele vive e conseqüentemente preservar outros indivíduos e toda
a comunidade faunística, se é possível conhecer algo de útil na morte daquele indivíduo
que ajude toda uma população daquela espécie ou a humanidade. É terrível constatar
que a grande maioria dos pesquisadores vão ao campo e coletam milhares de animais e
os colocam em coleções científicas e simplesmente publicam as informações em revistas e congressos, porém não movem um músculo de esforços para salvar o habitat daquele conjunto de animais e todo o ecossistema envolvido. É terrível mas é a pura verdade. Publicar se tomou um hábito puramente cunicular, mesmo que a vida de milhares
de animais tenha que ser ceifada para engordar o currículo de um pesquisador. É importan te frisar que o homem sempre busca na natureza os elementos para satisfazer seus
anseios sociais. mas com a fauna e a flora dificilmente esta recíproca é verdadeira. O
homem sempre acaba tirando mais do que retoma, havendo um desequilíbrio em que a
halança da natureza fica em desvantagem. É importante entender que não se pode tirar
li homem do contexto naturaVsocial , porém, pelo que vemos, isso se toma uma realidade artificial muito perigosa, que é o afastamento (psicológico) do homem como animal
, que precisa dos recursos naturais para sua sobrevivência, isso pelo menos se passa no
.1Inbito do senso-comum, o que é ainda mais perigoso, principalmente porque os inter 'sses capitalistas visam que essas pessoas (a grande maioria) de nossas sociedades
r llntinuem desprovida de consciência e noções de cidadania.
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o HOME M VÊ NA PA ISAGEM UMA RIQUEZA INESGOTÁ VEL, MAS NA REALIDADE SAB EMOS QUE
todos os recursos naturais ex istem em quantidades e estoques limitados e até previsíveis em alguns casos. A natureza só terá seus recursos esgotados se o homem não se
conscien tizar da importância de todos os elementos naturai s que o cercam. Cuidar do
nosso meio natural e respeitá-lo é uma tarefa que começa den tro de nossas próprias residênc ias, com as mudanças de comportamento, uma boa educação de nossas cri anças,
se estendendo alé m de nossos bairros, cidades, estados e países, alcançando todo o planeta . Ex istem escalas de como cada um pode se comportar de forma a agredir menos o
planeta ou a natureza; cada pessoa pode e deve ajudar nessa luta pela perpetuação da
vida.
A situação polftica e m que vivemos (modelo capitalista de produção), baseada na
super exploraç ão dos trabal hadores e concentração absurda de renda e terras nas mãos
de poucos, tom a a preservação do meio ambiente uma coisa ambígua e muitas vezes relegada ao segundo plano. Pois as necessidades básicas das nações exploradas pelo sistema capitalista nunca são supridas, e desta forma, fica difíci l pensar em "conservação"
da natureza, soando até poético nos ouvidos de 52 milhões de brasileiros que estão às
margens dessa sociedade altamente excl udente e que passam fome di ariamente. É preciso que nós educadores, mudemos os nossos jovens através da educação de base, onde
os princípios básicos de cidadania sejam formados, inclusive e m questões de meio ambiente e o principal, que saibam votar de forma coerente.
Esse li vro tem como objetivo de mostrar um pouco da biodiversidade das se rpentes
do Brasil, em um estudo que se iniciou quando o Autor estava com quatorze anos. Começou estagiando no zoológico úe Salvador, como voluntário e até hoje, com estág ios,
criação de serpen tes , pesquisas bibli ográficas, mini-cursos, cursos de extensão, congressos e com aj uda de amigos, vem coletando dados que foram condensados neste trabalho, mostrando nossas serpe ntes, auxiliando agricu ltores, médi cos , pesqu isadores,
estudantes e simples curiosos a conhecerem melhor esses importantes agentes do equi líbrio ambiental.
É importante dizer que este trabalho, mesmo sendo baseado inicialmente em pesquisas rea lizadas com serpentes do Estado da Bahia, é um guia para o Brasil, mostra ndo,
aprox imadamen te, pouco mais de dois terços das espéc ies e subespéc ies brasileiras, e
que a maioria das espécies mostradas se encontram também em ou tros países da América do Su l. A idéia do livro nasceu justamente do desconhecimento geral que as pessoas mostra m a res peito das serpentes , já que a maioria as consideram como se ndo os
anima is mais "abomináveis" que ex iste m, pro movendo-se uma matança desnecessária
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e pondo em risco delicadas cadeias alimentares da Natureza . Esta matança ocorre devi do à falta de informações, ou mesmo total ignorânci a sobre o assunto, ficando o raciocín io crítico das pessoas embotado de furma brutal e estúpida, sendo mai s fácil acredita r que algo pode fazer mal e deve ser destruído sem ao menos separar o que é mito e o
que é realidade. Esse raciocínio " lógico" é fruto de uma educação mal executada durante décadas no nosso país, cujo os interesses governamentais e da elite brasileira, são de
fato o de tornar as pessoas despossuídas do conhec imento, e o de se fonnar um verdadeiro cidadão, consciente de seus atos e deveres, fi ca parecendo uma utopia que a educação teorica mente supriri a.
Infelizmente , a maior parte dos acidentes ofídicos são provocados pela própria imprudência humana , quando são esquecidas as regras e os equipamentos de segurança
bás icos como botas e luvas, tão necessários aos trabalhadores rurais e muitas vezes negados de várias formas pelos seus patrões.
É fundamental que todos nós sa ibamos da importância de cada um na conservação
do meio ambiente, e que cada proprietário de terras aprenda a utilizar melhor os solos
de suas propriedades, assegurando as florestas, as nascentes e a vida s ilvestre aí existen te, de forma que haja um equilíbrio do homem com a terra. Só tomando providê ncias concretas, como estas, e investindo em ed ucação é que gara ntiremos a manutenção
da biodiversidade para futuras gerações.Temos que adotar com urgê ncia o modelo de
dese nvolvimento sustentável (se é que esse modelo é mesmo possíve l), e que esse modelo seja de fato sustentável e di sponível para todos, pois não sabemos até quando a capacidade regenerativa dos recursos naturais renovávei s será mantida.
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BRASIL EXISTEM APROXIMADA MENTE TREZENTAS E OJTENTA ESPÉCIES E SUBESPÉCIES

serpentes. Para comparar essa diversidade, encontramos no Estado da Bahia, um total de cento e vinte e duas espécies e subespécies. Essa diversidade de espécies no Estado da Bahia (Freitas, 1999), é maior que a encontrada na América do Norte inteira, onde se encontram 115 espécies (Knopf, 1979). Em todo o Brasil, ocorrem aproximadamente, sessenta espécies com riscos potenciais para o homem (dezessete, na Bahia).
É importante que o leitor saiba a razão do termo "serpente" o termo serpentes empregado neste li vro ao invés de simplesmente "cobra" como são mais conhecidas no
Brasil. Na verdade, COBRA é um termo trazido pelos portugueses para designar nossas
serpentes, porém o termo foi mal empregado, pois COBRA é o termo único e exclusivo
para designar as famosas najas e cobras-rei da Ásia e África, sendo assim, correto se
chamar serpente ou mesmo ofídio.
É importante saber diferenciar animais venenosos de animais peçonhentos. Os pri meiros, possuem toxinas, porém não possuem aparelho inoculador dessas toxinas ou
peçonha. A exemplo, podemos citar os sapos e rãs; anfíbios que possuem toxinas mas
não possuem capacidade para inocular, apenas expõe a peçonha sobre a pele, fazendo
assim o contato com o provável predador. Já os peçonhentos possuem dentes, ferrões
ou agulhões especializados para inocular a peçonha. A exemplo, além das serpentes peçonhentas, temos aranhas, escorpiões, abelhas, vespas, centopéia peixe-escorpião e arraia-prego. Adotei o sistema de classificação de serpentes em: I) não peçonhenta, para
aquelas que possuem dentição do tipo ÁGLIFA (Foto nO OI), totalmente desprovida de
peçonha; serpentes áglifas são as que possuem dentes do mesmo tamanho e sem sulcos
para escoarem peçonha ou ainda terem dentes diferenciados no tamanho como nas boipevas ou jibóias, porém sem sulcos; exemplos: jibóia, salamanta, sucuri, caninana, papa-pinto e outras desse grupo; 2) Serpentes semipeçonhentas, que são as que possuem
dentes do mesmo tamanho mas , que na parte superior e posterior, possuem um par de
presas fixas e sulcadas, dentição essa chamada de tipo OPISTÓGLIFA (Foto n002);
produzem peçonha, e são capazes de injetá-la, desde que a serpente consiga morder
com os dentes posteriores, sendo esta peçonha,de forma geral, não muito forte, e quase
sempre só causando efeitos locais; no Brasil, as serpentes semi-peçonhentas do gênero
Philodryas têm causado acidentes de proporções notáveis, com alguns casos graves;
como exemplos dessas espécies, podemos citar: cobras-verdes, corredeiras, corais-fal sas e cobras-pretas; 3)As serpentes peçonhentas por fim, pertencem a dois grupos, de
acordo com a dentição: PROTERÓGLIFAS (Foto n° 03) e SOLENÓGLIFAS (Foto n°
04); o pri meiro possui um par de dentes aumentados na porção superior e anterior da
DE
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maxil.a, que é característica das corais-verdadeiras e, apesar de não ser esse o mais eficiente sistema de injeção de peçonha, é o grupo que possui a peçonha mais forte e letal
do mundo (corais, najas, mambas e serpentes marinhas); o segundo grupo também possui um par de presas aumentadas na porção superior e anterior da maxila, mas são presas móveis que, quando a serpente está de boca fechada, dobram-se contra o céu da boca; essas presas são grandes, podendo atingir 3 em de comprimento e têm um canal,
permitindo o escoamento rápido da peçonha. Pertencem a esse grupo as cascavéis,jararacas e surucucus.
A única forma segura de se determinar se a serpente é peçonhenta (no Brasil) ou
não, pela anatomia, é ver se ela possuifossetas Loreais (ver definição na página 20 e Foto n° 05); a exceção são as corais, para as quais é preciso examinar a parte interna da
boca, onde se observa ou não, a presença de presas inoculadoras do tipo proterógLifa
(Foto nO 03). Cada gênero de serpentes peçonhentas ex ige seu soro antiofídico próprio e
específico, embora hajam soros polivalentes.
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NESTE TEXTO, O AUTOR PRETENDE TRANSMITIR UM POUCO DA SUA EXPERIÊNCIA PESSOAL,

mas os comentários e conselhos que faz não devem ser considerados como substitutivos de um manual de procedimentos, ou como parte dele, principalmente no que toca
às questões de segurança.
As serpentes podem ser encontradas em todos os continentes, exceto na Antártica .
No mundo, existem, aproximadamente duas mil e quinhentas espécies de serpentes, divididas em diversas famílias algumas destas, por sua vez, subdividem-se em subfamílias . No Brasil, encontramos nove famí li as, cujos nomes em latim (língua usada na
classificação científica dos seres vivos) são: Anomalepedidae, Typhlopidae, Leptotyphlopidae, Aniliidae, Tropidopheiidae, Boidae, Colubridae, Elapidae e Viperidae.
As serpentes se apresentam com maior diversidade, de preferência, nas zonas de baixa alti tude e quentes dos Trópicos. As serpentes, como qualquer réptil , precisam da
temperatura ambiente para manter a sua temperatura corporal; se o tempo esfria, as serpentes diminuem seu metabolismo e, às vezes , chegam até a hibernar por curtos ou longos períodos, dependendo das condições atmosféricas.
Na Bahia, como em áreas tropicais de quase todo o Brasil, é fácil encontrar serpentes
em qualquer época do ano e em todos os ecossistemas como: Restingas Litorâneas, ra ramente em Manguezal , Mata Atlântica, Caatinga, Cerrado e Floresta Amazônica. As
serpentes podem ser encontradas nas árvores, arbustos, no solo, na água e até no subsolo.
Quem já conhece um pouco a vida das serpentes sabe que uma determinada espécie
prefere um micro-habitat diferente de outras espécies; por exemplo: é mais fácil encontrar cai nanas, cipós e algumas boídeas em cima das árvores; su curis e cobras d'água
dentro de rios e lagoas mas como toda regra possui exceções, é importante que se saiba
que todas as serpentes podem ser encontradas atravessando um rio, mesmo uma cascavel, que não gosta de umidade e é freqüente encontrarem-se cipós e cai nanas no solo. É
importante que o naturalista se informe mais e observe melhor a Natureza ; somente
dessa forma, e com a ajuda de livros e de quem conheça bem o assunto é que se adquirem con hecimentos mais profundos acerca da vida das serpentes.
No Nordeste, Norte e Centro-Oeste, ao contrário do Sudeste e Sul do nosso país, as
serpentes podem ser encontradas ao longo de todo o ano, mas dão preferência às épocas
mais quentes, mostrando-se também quando o tempo esfria um pouco e depois ocorre
forte incidência solar; nessas ocasiões são mais fáceis de se rem observadas, pois estão
expostas ao sol para se aquecerem.
Para encontrar as serpentes na Natureza, o naturalista terá que ter bons olhos, sorte e
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persistência, além de encontrar local adeq uado ; com sorte, podemos encon trá-Ias de várias formas: deslocando-se, dormindo, paradas sob tro ncos, pedras etc. Andando por
amb ientes da Bahia por exemplo, podemos encontrar de três a quatro serpentes num
ún ico dia , uma a duas sendo o mais comum ou, mesmo, nenhuma; o Autor já vi u oito
serpentes num único dia de caminhada, sendo este o seu "record" pessoal.
Para capturar ou mesmo observar serpentes é preciso esta r-se seguro de que se sabe
di fere nciar as espécies peçonhentas ou não ; de po is, deve-se estar munido de equipamentos básicos para obse rvá -Ias na nat ureza : ca lça comprida e de tecido grosso ; bota
comprida , de preferê ncia até à alt ura do joelho, o que perm ite evitar oitenta por cento
dos acide ntes; um gancho ou forquilha apro priados para manejo de serpentes . Somente
com conhecimento e experiência pode -se pe gar as serpentes não peçonhen tas com as
mãos e quando a serpente for pequena, não peçonhenta mas agressiva, pode-se usar um
pano grosso enrolado no braço ou uma luva grossa até ao cotovelo. As serpentes devem
ser soltas no mesmo local, depois de identificadas, fo tografadas ou estudadas.
O horário em que se devem procurar as serpentes varia de acordo com a espécie. No
'aso das peçonhentas, é melhor proc urá-Ias nos horários cre pusculares e not urnos. Boa
parte das inofens ivas são freqüentemente encontradas das 8 horas da manhã até às 16
horas. Não sair sozinho e sempre dizer onde vai andar e a q ue hora pretende chegar. CaII li nhe devagar e pesquise em todos os micro-habitats possíveis: solo, arb ustos, árvores,
d -baixo de pedras e troncos, sempre com movimentos suaves, pois algumas serpe ntes
"lIxergam relativamente bem , fugindo na maioria dos encontros com humanos ou mes1110 fi cando paradas, con fiando na sua camuflagem, o que se to ma perigoso para quem
lIaO enxergar uma serpente peçonhenta e assim propiciar um ac idente. Ao encontrá-I a,
procure notar o que está fazendo, observe seus movimentos graciosos, não tente moles1:11' o ani ma l se não deseja capturá-lo.
Em um eventua l ac idente ofíd ico, o acidentado deve ser man tido na mais ca lma e
I1 :lIlqüila posição física e psicológica possível, devendo beber muita ág ua. O lugar da pi , .Ida não deve ser perfurado ou cortado, ne le, devendo-se apenas colocar medicamento
, "111 indicação médica . Deve-se proceder à lavagem do lugar com água limpa e sabão
1I\'lIlro. Se a picada for em um membro, este deve ser elevado acima do corpo para facili (,1 1' a circ ulação sangüínea local; não usar garrote ou torniquete pois isso agrava o aci II" II IC. O acidentado não deve andar e qu:nto mais rápido chegar ao atendimento médico
1I 1:lior é a chance de se min imizarem as conseqüências do acidente. Leve ao médico a
"11 ' lHe que participou do acidente. Se não for possível , tente ide ntificá-I a pelos nomes
I" 'pul ares. Isso ajuda a se usar o soro próprio, espec ífico para cada gmpo de serpen te.
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CHAVE 5lMPUFlCADA PARA IDENIlFlCAÇÀO DAS PRINCIPAIS E MAIS COMUNS FAMÍUAS DE SERPENrES DO BRASIL

OI) Escamas ventrais não diferellciadas das dorsais = LEPTOTYPHLOPIDAE,
TYPHLOPIDAE E ANOMALEPEDIDAE.
Serpentes muito pequenas, não peçonhentas; habitam quase exclusivamente sob o solo
ou embaixo de folhas secas ou troncos e pedras; difíceis de serem encontradas. Praticamente cegas, só possuem olhos vestigiais; além de cabeças e mandíbulas muito curtas,
possuem dentição áglifa (Foto n° 01), não têm dentes na mandíbula (Typhlopidae) possui
dentes apenas na maxila (Leptotyphlopidae). Não confundir essas famílias com as chamadas cobras-cegas ou de duas cabeças, que na verdade, são anfisbênios, lagartos sem
pernas com corpo serpentiformes.
02) Fossetas loreais preselltes (a fosseta loreal é um orifício maior que a narina, situado entre esta e o olho) =VIPERIDAE. (Foto nO OS)
São as serpentes peçonhentas mais representativas do Brasil, com quatro gêneros e
cerca de quarenta formas (entre espécies e subespécies); vivem em todos os ecossistemas,
sobre arbustos e no solo. Possuem presas solenóglifas (Foto n° 04), o tipo de dentição
mais desenvolvido para a inoculação de peçonha; são as cascavéis, jararacas e surucucus.
03) Escamas dorsais da cabeça de forma irregular; lentas no andar e volumosas,
são as maiores serpentes do mundo =BOIDAE.
Apresentam cinco gêneros e oito espécies no Brasil; vivem tanto nas árvores como na
terra e na água; não peçonhentas, têm dentição áglifa (Foto n° 01) que serve só para reter a
presa; matam por constrição; têm dois esporões, um de cada lado da cloaca, que são vestígios de pemas. Têm muitas escamas dorsais (mais que trinta). São as jibóias, salamantas e
sucuris.
04) Colorido em forma de tríadas completas de preto, vermelho, branco ou amarelo =ELAPIDAE.
São semi -fossoriais, vivendo sempre ocultas debaixo de folhas secas ou terra fofa.
Ocorrem, um gênero e vinte e oito formas no Brasil, vivendo em todos os ecossistemas
nacionais. São conhecidas como corais-verdadeiras. Possuem dentição proteróglifa (Foto
nO 03) e matam pela sua peçonha e apreensão. Na região Amazônica existem espécies
sem colorido forte como o vermelho ou amarelo.
OS) Escamas grandes no dorso da cabeça; padrões de cor os mais variados possíveis;
dentição áglifa (foto n° 01) ou opistóglifa (foto nO 02) = COLUBRlDAE.
Família cosmopolita, ocupando os mais variados ecossistemas. Possuem dezenas de
gêneros e centenas de espécies. São as corais-falsas, cipós, corredeiras, cobras-verdes, espadas, cobras-pretas, cainanas. Matam pela sua peçonha, constrição e apreensão; são semi-peçonhentas ou não peçonhentas.

ESPÉCIES AMEAÇADAS
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NÃO PODEMOS DEIXAR DE CITAR ALGUMAS ESPÉCIES E RAÇAS QUE JÁ CORREM PERIGO EMI-

nente de extinção ou mesmo diminuição drástica de suas populações com as coletas seleti vas, a começar pela jaracuçu-de-tapete Bothrops pirajai, endêmico do sul do Recôncavo Baiano e sul da Bahia; a jararaca-de-Alagoas Bothrops muriciensis, recentemente descrita e que se restringe a uma única mancha de Mata Atlântica alagoana; a surucucu Laehesis mula população da Mata Atlântica, a jararaca-verde Bothrops b. bilineala do Leste brasileiro; a salamanta da Mata Atlântica Epierates cenehria hygrophilus; a CoraJlus eropanii, onde somente foi encontrada alguns exemplares em Miracatu (São Paulo) na década de 1950 e recentemente reencontrada após mais de 30 anos
sem contato com a ciência em São Paulo; a Piriquitambóia Corallus caninus, muito
comum e de ampla distribuição, porém muito perseguida e traficada para o exterior; a
jararaca ilhôa, Bothrops insularis, restrita à Ilha de Queimada Grande e muito traficada para o exterior; a jararaca de Alcatraz Bothrops sp nova, endêmica da Ilha homôni ma em São Paulo; a jararaca de barriga preta, Bothrops cotiara; e a cotiara estrela,
Bothrops jonsecai, ambas dependentes de florestas de araucária e altitude; a urutu,
Bothrops alternata, dependente de brejos preservados; a jibóia e a sucuri, que embora
comuns são perseguidas por causa da carne, couro e tráfico de animais silvestres vivos,
e ainda acusadas de comerem animais de criação e de colocarem em risco a vida de pessoas devido ao seu porte avantajado. Não devemos esquecer de espécies que pouco sahemos sobre sua distribuição geográfica ou status atual de suas populações.
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PEQUENO GLOSSÂRIO DOS TERMOS USADOS NESTE LIVRO

ESTE GLOSSÁRIO TRAZ OS TERMOS TÉCNICOS MENOS FAMILIARES USADOS NO TEXTO DESTE

livro, e que não já estejam definidos nele.

Cloaca - orifício único por onde as serpentes evacuam fezes e urina e realizam o
contato sexual e a oviposturaJparto.
ClAVE - Centro de Informações Anti- Veneno (071)387-4343.
Fossorial, semi-fossorial, (hábito) - vida subterrânea ou sob o folhiço.
Fossetas labiais - fossas termoreceptoras entre escamas labiais.
Folidose - sistema de contagem de escamas para répteis =taxonomia.
Fossetas apicilares ou apical - pequenos orifícios dentro das escamas dorsais que
servem como órgão sensitíveis.
Gular, (região) - referente à garganta.
lnternasais, (escamas) - situadas entre as aberturas das narinas.
LabiaL, infralabial, (escama, região) - em tomo/sob a região dos lábios.

Loreal, (fosseta) - região situada entre as narinas e os olhos.
Mandíbula - osso maxilar inferior.
Mental- dois pares maiores de escamas alongadas da mandíbula.
Ofi6faga - que se alimenta de serpentes.
Ovípara - que põe ovos.
Ontogenético - evolução de colorido durante as faixas etárias.
Paraventral - região situada na borda superior do ventre.
Vertebral, (escama, linha, região) - situada na linha vertebral.
Parietais, (escamas) - as duas escamas ou placas maiores do dorso da cabeça.
Postocular - região situada após os olhos.
Quilhada, (escama) - dotada de quilha central.
Rostral, (escama, região) - extremo superior dianteiro da cabeça.
Sinfisal, (escama, região) - extremo inferior dianteiro da cabeça.
Ventral, (escama) - situada na região do ventre.
Vivípara - que pare os filhotes já formados.

NESTA SEÇÃO ORGANIZADA POR FAMluAS, REUNEM
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ESPÉCIES E SUBESPÉCIES DE SER-

pentes que ocorrem no território do Brasil são apresentadas em verbetes que incluem, para cada espécie, um ou mais nomes populares, nome científico (com três
partes, quando se trata de raça geográfica da espécie), com o seu autor e data da descrição original; uma suscinta descrição da sua morfologia externa complementada
com a folidose quando foi disponível nas bibliografias consultadas, complementada
pela sua fotografia, cujo número é indicado; a sua distribuição territorial (entre parênteses, a ocorrência da espécie nos outros países da América do Sul) e muitas vezes variações ontogenéticas de colorido ou pad rões regionais; sua biologia, isto é,
hábitos vitais e em alguns casos, comentários sobre a espécie, onde muitas vezes é
indicado outras espécies do mesmo gênero acompanhado de fotografias ou ainda padrões de colorido diferente que pode ser confundido por leigos. O tamanho indicado
de cada espécie é o comprimento total do animal. É importante frisar que a sistemálica baseada na folidose (contagem de escamas) não é completa; só havendo caracteres que são julgados mais importantes para o leigo ou iniciante. Não foram citados
'uracteres que mudam pouco , somente os essenciais na identificação, por isso que
existem espécies que apresentam características diferentes, sem, contudo, seguir um
padrão, principalmente padrões de escamas da cabeça.

I:AMíUA: Leptotyphlopidae
I) COBRA-DA- TERRA

I,"fltotyphlops macrolepis=salgueiroi (Peters, 1857) (Foto n° 06).
! 1! :SCRrçÃO: Pequeno porte, dificilmente alcançando 20 cm; olhos vestigiais, ca11('~: a não destacada do corpo, cauda curta, dentição áglifa, não peçonhenta. Apresentil 'oloração negra, com as partes entre as escamas ligeiramente mais claras; escaIII1IS ventrais iguais às dorsais. Fileiras de escamas em torno do corpo 14-14-12, 10
1' 111 to rno da parte média da cauda, 245 a 25 j dorsais longitudinais , 215 a 219 ven1I lis c 19 a 23 subcaudais (Cunha e Nascimento, 1993).
! IISTRIBUIÇÃO : Relativamente comum em Juazeiro/Ba (José Neto e Cristiano
1\11lura. com. pess. 1997). Acredita-se que ocorra em faixas maiores de caatinga no
Ih, Francisco. Norte e Nordeste do Brasil. (Panamá , Colômbia, Venezuela, Peru e
I 1IH1l1as) Sul da Bahia (Argôlo, 2001). São aceitas para o Brasil um total de 13 espé, 1' ''1 ti 'sse gênero. ocorrendo também na Amazônia L. diaplocius (Foto nO 07), e no
I "li :1(10 do Brasi I Central L. koppesi (Foto n° 08) e ainda no semi-árido ocorre L. al-
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bifrons (Foto n° 09), é relativamente comum na Caatinga da Bacia do Rio São Francisco, se mostrando comum em um resgate de fauna na Barragem de ltaparica na década de 1980 (Cristiano Moura, com. pess. 2003).

2) COBRA DA TERRA

BIOLOGIA: Fossorial; alimenta-se provavelmente de pequenos invertebrados , formigas e cupins terrestres; é ovípara, sem dados de ovipostura.

DESCR IÇÃO: Serpente de pequeno porte , atin gi ndo apenas 10 cm, de ntição áglifa,
não peçonhenta, olhos pequenos vestigiai s, cabeça pequena e não destacada do corpo. Esca mas dorsa is lisas mais largas que lon gas, dispostas em 18 fileiras sem reduções , 259 a 269 escamas da rostral até o espinho caudal, 9 a 10 subcaudais da aba
ana l ao espinho. Colorido de fundo creme pá lido , região dorsal do corpo, mais es I.: ura, pintalgada uniforme e francamente castanho, uma faixa médio dorsal castanho esc ura se estende da cabeça ao espinho caudal; porção dorsal posterior da cabeça castanho escuro. Ventre imaculado, algo mais escuro na região guiar (Rodrigues, 1991).
.

COMENTÁRIOS: Recentemente Curcio el ai (2002) redescobriram LeplOlyphlops
brasiliensis (Laurent, 1949) muito parecida com Leplolyphlops macrolepis, porém
essa espécie apresenta-se com a região ventral mais clara e prefere regiões de Cerrado, foi encontrada em Barreiras/Ba e Uruçuí-Una/Pi, ambos municípios com vegetação de Cerrado (Curcio el al, 2002).

Typhlops yonenagae (Rodrigues, 1991) (Foto n° 11).

FAMiuA: Typhlopidae
1) COBRA-DA-TERRA
Typhlops brongersmianus (Vanzolini, 1972) (Foto n° 10).
DESCRIÇÃO : Pequeno porte , dificilmente alcança 35 cm. Olhos vestigiais; boca pequena , cabeça não des tacada do corpo, cauda curta, dentição áglifa, não peçonhenta. Porção dorsal inteiramente marrom -esc ura ou clara, com o ventre claro ou inteiramente de cor marfim; escamas ventrais não diferenciadas das dorsa is. Filas de escamas ao redor do corpo, 20-20-18, escamas dorsais da rostral a
ponta do espinho d a cauda de 209 a 217 , s ubcaudais 9 a 13 (Cunha e Nascimento, 1993).

DISTRIBUIÇÃO: Foi encontrada apenas no médio Rio São Francisco, no município
de Santo Inácio/BA, região de dunas .
BI OLOGIA : Fossorial, ovípara , sem dados de alimentação e comportamento, devendo essa espécie se assemelhar com outras do mes mo gênero.
( 'OMENT ÁRIO: Recentemente, na mesma região foi encontrada uma nova espécie
Typhlops amoipira (Rodrigues e Juncá, 2002), muito parecida com esta. Aumentando assim, em seis espécies desse gênero para o Brasil.
J ) COBRA DA TERRA, COBRA-CEGA, MINHOCÃO

f"vplz lops reticulallls (Linnaeus, 1758) (Foto' n° 12).
BIOLOGIA: Fossorial, alimentando-se provavelmente de invertebrados terrestres e
in setos; é ovípara, sem dados de ovipostura .

I >ESC RIÇÃO : Serpente de pequeno porte, atingindo 48 cm, se ndo a maior es pécie
gênero. Dentição áglifa, não peçonhe nta, olho pequeno vestigial, cabeça pequena
I ' não destacada do corpo. Coloração negra no dorso com a base das escamas amareladas, focinho amarelo, cauda amarela na parte dorsal, com algumas manch as ne rras; espinho terminal geralmente de 20r escura, ventre amarelo ou branco unifor111 ' . Esca mas dorsai s lisas com 20-20-18 fileiras de escamas ao redor do corpo, 207
a 268 esc amas dorsais desde a ros tral até o es pinho ca udal , subca udai s de lO a 13
(('unha e Nascimento, 1978 e 1993).
dI)

DISTRIBUIÇÃO: Encontrada em restingas arbustivas e arbóreas do litoral , além de
áreas de Mata Atlântica do Estado da Bahia . Nordeste , Sudeste, Sul, Centro Oeste e
Norte. Ocorre em quase toda a América do Sul a Leste dos Andes , excluindo áreas
mais meridionais da Arge ntina e Chil e (Cunh a e Nascimento, 1993).
COMENTÁRIO: Por seus hábitos fo ssoriais, é uma espécie pouco conhecida na sua
biologia ; foi observado um exemplar entre cascas de árvores aproximadamente 2,0
m do chão (Elbano Moraes, com. pess. 1999).

IJI STR IBurçÃO : Região Amazônica. (Venezuela).
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BIOLOGIA: Fossorial, alimentando-se de saúvas Alia sp, é ovípara colocando 10
ovos (Martins e Oliveira, 1998; Cunha e Nascimento, 1978).

I

27

"AM iu A: Boídae
I' JIBÓIA

COMENT ÁRIO: Como todas as serpentes desse gênero e outros como Leptolyphlops, Liolyphlops e Typhlophis aparecem mais em chuvas abundantes, quando suas
galerias ficam inundadas. Estes indivíduos são sempre confundidos com minhocas
pelo senso-comum.

FAMíUA: Anomalepedídae
1) COBRA DA TERRA, COBRA-CEGA, MINHOCÃO
Liotyphlops ternetúi (Boulenger, 1896) (Foto n° 13).
DESCRIÇÃO: Serpente de pequeno porte, dificilmente atingindo 30 cm. Dentição áglifa, não peçonhenta, olhos pequenos, cabeça não destacada do corpo,
cauda curta, afilando bruscamente . Dorsais lisas com 22 a 24 escamas ao redor
do corpo, de 393 a 400 escamas dorsais da rostral até a porção terminal da cauda, colorido inteiramente negro com a cabeça e região ventral mais clara (Cunha
e Nascimento, 1978).
DISTRIBUIÇÃO: Sudeste, Sul, Centro-Oeste e leste da Amazônia. (Trinidad,
Paraguai, e Norte da Argentina). No Sudeste e Sul do Brasil , ocorre de forma comum L. beui (Foto n° 14) com as extremidades do corpo de tOllS claros. No Sul
da Bahia e Alagoas ocorre uma espécie desse gênero ainda não descrita (Argôlo,
200 I; Argôlo, com. pess. 2002) de coloração amarela.
BIOLOGIA: Fossorial, alimentando -se de ovos e pupas de formigas do gênero
Alia sp (Cunha e Nascimento, 1978) é ovípara sem dados de ovipostura.
COMENTÁRIO: Segundo Cunha e Nascimento (1978), esta espécie apresenta
distribuição disjunta. A família apresenta-se com cinco espécies no gênero
Liotyphlops e uma espécie no gênero Typhlophis. Recentemente o autor e Antônio Argôlo em janeiro de 2003 encontraram uma nova espécie de Liotyphlops,
inteiramente marrom escuro uniforme e habitando a região da bacia do Rio Jequitinhonha, no município de Itapebi, Sul da Bahia , e que podem atingir 32 cm
(Foto n° 15) .

I/,,{/ cOl1strictor COl1s[rictor

(Linnaeus, 1758) (Foto nO 16)

I ILSCRIÇÃO :

Serpente de médio a grande porte, chegando até 5 m, sendo comuns
Illima is de 1,5 a 2,2 m.Na Bahia, já foi apreendido pelo lBAMA/Ba um couro de
I, m; só foi encontrado pelo autor 4 exemplares com tamanhos de 3 a 3,3 m em 18
1I1\1S de estudos pelo Estado da Bahia. Pupilas verticais, dentição áglifa, não peço,,11\'n ta. O colorido apresenta uma grande variedade de tons, indo do amarelo-mos1.lIda a tons avermelhados, sendo predominantes os tons cinzas. Os desenhos dorsais
.Il1 be m d ifíceis de serem definidos; a cor de fundo que predomina é o cinza. As
IIl. lnchas e desenhos são caracterizados por ocelos laterais que começam no pescoço
I ',l'guem até à região próximo à cloaca; esses ocelos são ligados por desenhos de
1'" lI\ a ovalada no dorso. A região ventral é mosqueada de pares de pequenas man , 1t . 1 ~ q ue vêm dos ocelos laterais . A cabeça é ornada com uma faixa escura de cada
1,11 10 ; essa faixa nasce atrás da escama nasal , passa mais estreita pela metade inferior
d" s o lhos e freqüentemente se emenda com a primcira faixa ou desenho dorsal. Na
" ,~ Ira l, uma mancha em forma de meia- lua que se completa com o desenho da sinfi .Ii : na região infralabial existem desenhos em forma de trapézios ou ocelos escuros .
\ porção ventral próxima da cloaca é totalmente mosqueada de várias cores e tons
' l' I\' variam do preto ao avermelhado. A população no Brasil Central, e parte do Su 01," ,1' e Sul é representada pela subespécie do cerrado, Boa COl1striclor amarali (FoI" 1\" 17), de comprimento geralmente inferior, porém com maior robustez corpórea
IlIo po rc ional. Escamas em 18 a 23 filas longitudinais entre os olhos, 16 a 20 esca11I :t~ ao redor dos olhos, 20 a 23 supra labiais, 80 a 87 filas de escamas dorsais, 232 a
, I I ventrais, anal inteira, subcaudais de 46 a 58 (Cunha e Nascimento, 1987).
(IISTRIB UIÇÃO: Ocorre em todo o Estado da Bahia. Tem preferência por ambien" " mai s abertos e secos, como caatingas , restingas, matas secundárias e campos.
( III ;tSC todo o Brasil. (Colômbia a leste dos Andes, Trinidad, Tobago, Ilha Margarita,
V" II 'zuela, Guianas e América Central) .
IIIOLOG IA: Crepuscular e noturna; terrestre e arborícola, alimenta-se de lagartos,
\\' \'S, roedores, marsupiais e pequenos primatas. Recentemente Gerson Norberto,
'1 11 11 . pess. (2003) regi strou um indivíduo proveniente de um parque urbano de Sal \ '1I Ior que havia ingerido um cachorro doméstico de porte médio, esse indivíduo me-
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dia aproximadamente 3,0 m. É vivípara, parindo até 55 filhotes que já nascem com
45 a 60 cm (dados obtidos no Parque Zoobotânico Getúlio Vargas, em Salvador, entre os anos de 1984 e 1987), sendo de dezembro a abril a época em que se encontram
os filhotes. Recentemente Luís Moysés (com. pess. 2002) conseguiu uma ninhada
de uma fêmea de 2,8 m com um número espantoso de filhotes, um total de 65 crias e
três ovos atrésicos.

const rição e afogamento; alimenta-se dos mais variados vertebrados: peixes, rãs, lagartos, jacarés, aves, roedores, filhotes de anta, veados e até tatus, como foi encon Irado no estômago de um indivíduo morto em Salvador/Ba; arraias e até quelônios
(Bell uomini e Hoge, 1957). É vivípara, podendo parir mais de 50 filhotes numa geslação de 8 meses, com tamanhos entre 60 cm e 1 m de comprimento (dados obtidos
no Parq ue Zoobotânico Getúlio Vargas, Salvador, entre 1984 e 1988).

COMENTÁRIO: É uma serpente muito perseguida devido ao seu valor comercial
na utilização do couro, carne e como animal de estimação. Este valor estimula o tráfico dentro e fora do país, além de ser acusada de atacar animais de criação.

COMENT ÁRIO: É uma serpente mui to perseguida por causa das lendas que a cer'am, também pelo couro e pela carne; e ainda lhe atribuem a morte de vários animais domésticos. Existem trabalhos antigos que citam E. barbouri, da Ilha de Mara16, porém não são aceitas em diversos trabalhos, como por exemplo Strimple et ai,
(1997) principalmente por que os caracteres adotados são apenas variações sutis de
I.:oloridos e não morfológicos, servindo esses caracteres no máximo para diferenciaI, ao geográfica. A espécie Eunectes deschauensei ocorre na Ilha de Marajó, sendo
mais acei ta pelos pesquisadores como uma espécie válida, esta espécie possui porte
IIIcnor e possui padrões de desenhos parecidos com Eunectes notaeus. Ainda neste
livro, é apresentado diversas fotos de origens e tempos diferentes para ilustrar o talIIan ho de alguns exemplares e mostrar a agressão hu mana que lhes movem.

2) SUCURI, SUCUIUBA, SUCURIJÚ, SUCURIJUBA, SUCVIÚ, ANACONDA, SUCURVIÚBA.
.
Eunectes murinus (Linnaeus, 1758) (Foto n° 18).
DESCRIÇÃO: Serpente de grande porte, chegando até 1l,60m, sendo considerada a
maior serpente do mundo em tamanho e peso. Pupilas verticais, dentição áglifa, sendo não peçonhenta. O colorido de fundo é o pardo-azeitona, com pares de ocelos escuros sobre o dorso, e o ventre é amarelo-vivo, com manchas muito irregulares; possui faixas postoculares bem marcantes; às vezes, são encontrados exemplares totalmente cobertos por algas verdes, o que ajudaria na camuflagem. Na Bahia, nunca foi
registrado sucuri com tamanho superior a 7 metros, porém são comuns animais de 2
a 4 metros, mesmo dentro de rios em Salvador/Ba. Podem pesar até mais de 100 quilos. Escamas supralabiais 16 a 17; 20 a 22 infralabiais; dorsais de 61 a 70; ventrais
de 246 a 259; anal inteira, subcaudais de 67 a 71 inteiras.
DISTRIBUIÇÃO: É encontrada em todo o Estado da Bahia, sem contudo, ser encontrada no trecho médio do Rio São Francisco entre Sobradinho e Paulo Afonso,
porém encontrada no alto curso superior e no baixo curso inferior próximo ao litoral. No restante do Estado ocorre desde que haja rios perenes, em áreas de baixas altitudes, principalmente no litoral. Todo o Brasil, exceto na bacia do Pantanal, onde
ocorrre Eunectes notaeus, de menor porte e com mais amarelo no colorido (Foto nO
19), e na região Sul (Venezuela, Guianas, Colômbia, Bolívia).
BIOLOGIA: Tem hábitos crepusculares e noturnos; é aquática, podendo passar até
30 minutos sem respirar; gosta de {Ornar banhos de sol sobre árvores ribeirinhas. Caça de emboscada os animais que se aproximam para beber, matando suas presas por

J) COBRA-DE-VEADO, JIBÓIA, SALAMANTA.
I

'oralus hortulanus (Gray, 1842) (Fotos nOs 20 a 24).

flESCRIÇÃO: Médio porte, podendo ultrapassar 1, 8 m; fosse tas labiais profundas,
IIl hos ressaltados, pupilas verticais, dentição áglifa, não peçonhenta, cauda preênsil.
( 'mpo muito comprimido lateralmente, cabeça destacada. O colorido é extremamen", variado, nascendo na mesma ninhada indivíduos com cores e desenhos muito dikrcnciados entre si, uns com desenhos dorsais em forma de ocelos e outros sem del' llh os; a cor varia do cinza ao marrom, amarelo, laranja ou avermelhado; faixas
I'"stoc ulares bem acentuadas, o ventre é claro ou cinza -claro. Escamas em número
!Ir 12 em torno dos olhos, 12 a 24 escamas supralabiais com depressões, 16 a 17 in1I:dabia is, as posteriores com depressões, 45 a 56 dorsais, ventrais de 267 a 289,
,lIlal inte ira, subcaudais de 110 a 123 inteiras.
IIISTRIB UIÇÃO : Encontradas em matas conservadas do litoral do Norte de Santa
( 'alarina até a Bahia, o limite litorâneo norte da espécie conhecido para a Bahia são
11'. llIu nicípios de Anguera (llka Queiroz, com. pess. 1989) Simões Filho (Ângelo
IIIL1 sile iro, com. pess. 1998), Mata de São João (lvomar Brito, com. pess. 1999) e
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Camaçari (ClAVE, boletim , 2003). Em quase todo o Brasil, inclusive matas de galerias do Brasil Cen tral, e enclaves úmidos do Nordeste (Venezuela , Colômbia, Guianas, Equador, Bolívia e Peru).
BIOLOGIA: C repusc ular e noturna; basicamen te arboríco la, alimentando-se de lagartos, aves, marsupiais, roedores e morcegos (Martin s e Ol iveira, 1998) . É vivípa ra, pari ndo de 10 a 15 fi lhotes (Amara l, 1977). Mu ito difícil de ser encontrada na natureza.
COMENTÁRIOS. Não parece ser rara em toda a sua vasta distribuição geográfica,
apenas por ser um an imal mui to d isc reto não fac il ita sua visualização, porém nos
grandes enchimentos de lagos, se verifica uma popul ação muito gra nde por área alagada.

4) PIRIQUITAMBÓIA, JIBÓIA VERDE, COBRA PAPAGAIO, ARA RAMBÓIA, ARA BÓIA.
Corallus caninus (Linnaeus, 1758) (Fo tos n° 25 e 26).
DESCRIÇÃO: Serpente de méd io porte pode ndo ultrapassar 2,0 m ; possuem
fo ssetas labia is pro fundas, pu pilas vertic a is, den tição ág lifa, poré m pos s ui
"caninos " muito desenvolv idos, for mando dois pare s com até três dentes a umentados nas po rções ant eriores da m ax il a e ma nd íb ul a . Co lorido varia confor m e a id ade, o jovem na sc e verm el ho -rosado, co m pintas brancas na reg ião
ve r tebral, ad ulta, é inteiramente verde no dorso, co m a reg ião ventral inte ira men te a mare lo vivo , com es te amarelo alc ançando até as supra labiais, o dorso
se a pre se nta com peq uenos dese nho s em forma de lo sangos brancos. Cabeça
bem destacada d o c orpo , grande e vo lumosa , 12 escamas supralabiais em médi a com depressões profu ndas, assim como as in fral ab iais, dorsais li sas, de 61
a 70 fil ei ras , ven tra is de 192 a 209; subc a ud ais de 64 a 75 inteiras (Cunha e
Nascimen to, 1978).

I
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COM ENT ÁRIO: Muito traficada na região Amazônica, principalmente pelo porto
de Belém, é muito capturada pelos coletores de açaí, que as vende para atravessadores . É te mida pejos caboclos Amazônicos, por parecer com a peçonhenta, Bothrops
IJilineata, que é verde e arborícol a també m.

5) CORALLUS CROPANlI
orallus cropanii (Hoge, 1953) (Foto nO 27).
DESC RIÇÃO: Serpente de pequeno porte pode ndo atingir 1,28 m, possui fossetas
labi ais profundas, pupilas verticais, dentição áglifa com dentes anteriores aumentados, escamas s upralabiais de 10 a 14, 14 infralabiais, 179 a 200 ventrais, dorsais
'randes, de 29 a 32 fileira no meio do corpo, subcaudais si mples 48 a 53, cor verde
II liva , com manc has romboidais no dorso, ventre amarelo, com placas ventrais orladas de preto(Hoge, 1953 ; Stafford e Henderson , 1996).
IlISTRIB UIÇÃO: Somente conhecida do município de Miracatu, zona da Mata
Al lftntica do Estado de São Paulo.
1I10LOGIA:Muito pouco conhecida, um exemplar coletado e analisado encontrava" numa árvore ai, 5 metros do chão, e se u conteúdo estomacal continha um peque"" marsupial Metach irus nudicaudatus (Marques e Cavalheiro 1998).
( '( >MENT ÁRIOS: É considerada a serpente mais rara do mundo! Pois só foram en, ""lrados três exemplares, no município de Miracatu em São Paulo, onde ainda posui rema nescentes de florestas preservadas . É sugerido a transformação de flore stas
11.1 arca desse município em reserva, e pesqui sas visando encontrar outros indivíduos
, dl'sen volver-se um programa de reproduç ão em cativeiro, para futuras reintrodu'''I'~. Recentemente foi noticiado pela imprensa brasileira o reencontro desta espé,(. , ' 111 São Paulo em junho de 2003 .

li 'SALAM ANTA, JIBÓIA-FURTA-COR, JIBÓIA-VERMELHA.

DISTRIBUIÇÃO: Regi ão Amazônica (Co lômbia, Equ ado r, Bolívia, Venezuela , G uian as e Peru).

'l'Ir '/'{/ l es cenchria (Linnae us, 1758).

BIOLOGIA: Arboríc ola, notu rn a , mas pode ser encontra da no chão da floresta,
alime nta -s e de roedores, marsupia is, a ves e lagartos (Mar tin s e Oliveira,
1998) . É vivíp~ra, parindo 14 filhotes (José Ne to, com. pess. 1998 ).

l I' "i ( 'RIÇÃO: Serpente de médio porte , raramente atinge 1,80 m; possui [osse tas
, dll.tis rasa s, pupilas verticais, dentiç ão áglifa, se ndo não peçonhenta. O colorido
I'" d"lIIi nante é marrom-avermelhado de fundo, com séries de ocelos dorsa is com o
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centro mais claro; se não, possui de cada lado do corpo algumas manchas redondas
ou alongadas, marginadas de branco. Na parte superior da cabeça, possui faixas longitudina is escuras. Ventre branco ou marfim. Quando está exposta ao sol, apresenta
um belo colorido, furta-cor e metálico azulado . Escamas supra labiais de 12 a 14, 15
infralabiais, dorsais lisas, 44 a 52, ventrais de 242 a 258, anal simples, subcaudais
simples de :'3 a 66 (Vanzolini et al, 1980; Cunha e Nascimento, 1978).

do Martins e Oliveira, (1998) alimentam-se também de anfíbios, ovos de aves e
morcegos. É Vivípara; parindo de 6 a 20 filhotes , com tamanho entre 40 cm e 45 cm;
acasalamento entre maio e julho; os nascimentos acontecem de dezembro a abril
(dados obtidos através de observação em cativeiro em 16 ninhadas (Cristiano Moura, José Neto, Luís Moysés e Marco Freitas, obs. pess. 1989 a 2002) para a subespéI:ic E. c. assisi.

DISTR IBUIÇ ÃO: Ocorrem 5 subespécies no Brasil sendo de fácil distinção pelo
co lo rido, for ma do corpo e dos desenhos, que varia muito e se mostram muito
constantes em cada região geográfica ou bioma. A subespécie E. c assisi ou xerophilus (Machado, 1945) (foto n° 28), se distribui por todo o semi -árido brasileiro, adentrando em áreas úmidas como Chapada Diamantina/Ba, e municípios
do Recôncavo Baiano, co mo Cachoeira, São Felix, Santo Amaro, Castro Alves,
Sapeaçu e Elísio Med rado, também em Feira de Santana, Amélia Rodrigues; e
ocorrendo o mesmo padrão no município de São Cristóvão em Sergipe, sendo
esses indivíduos com desen hos diferenciados (prováveis indivíduos intermediários entre raças geográficas) (Foto n° 29). A subespécie E. c. hygrophilus, (Amaral, 1954) (foto n° 30) pos su i padrões laranja-avermelhados, e se distribue do
Rio de Janeiro até Pernambuco, sempre na região de Mata Atlântica, sendo relativamente comum no sul da Bahia. Encontrada em municípios mais ao norte da
Bahia como Simões Filho (Freitas, 1999) e Jaguaripe (Ângelo Brasileiro com.
pes s. 2001), também encontrado o padrão higrophilus ou cenchria em Recife,
Pernambuco (Foto nO 31) sendo os espaços entre a Bahia, Sergipe e Alagoas,
sem registros recentes. No Estado de Sergipe, o registro da subespécie assisi no
litoral , talvez se deva à invasão dessa subespécie da caatinga, devido aos desmatamentos que do norte da Bahia até a Paraíba foram mais intensos devido ao cultivo da cana de açúcar. A subespécie E. c. cenchria (Linnaeus, 1758) (Foto n°
32) com distribuição por toda a bacia Amazônica, sendo a maior subespécie, é a
que possui o padrão mais avermelhado. A subespécie E. c. crassus (Cope, 1862)
(Foto n° 33), é a subespécie típica do cerrado do Brasil Central, ocorrendo em
Minas Gerais (oeste), São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso,
Goi ás, Brasília, Tocantins, Maranhão, Piauí e oeste da Bahia, é a que apresenta o
corpo proporcionalmente mais robusto . A subespécie E. c. barbouri (Stull,
1938) é uma subespécie muito questionada se tem valor taxonômico, e ocorreria
na ilha de Marajó, j untamente com E. c. cenchria.

COMENTÁRIO: Animal muito temido pejas populações rurais, acreditando-se que
peçonhenta . Na década de 80 se iniciou um grande tráfico das cinco subespécies
hras ileiras devido à grande beleza e docilidade dessa espécie.

BIOLOGIA: Crepuscular e noturna; terrestre, alimenta-se de lagartos, aves e seus
ovos (Beebe, í946), pequenos roedores (Cristiano Moura, com. pess. 2001) . Segun-

1:t\MíUA: Tropidopheidae
I)

TROPIDOPHIS PAUCISQUAMIS

f'rop idophis paucisquamis (Muller, 1900) (Foto n 34) .
()I~SC RIÇÃO: Serpente de pequeno porte, atingindo no máximo 50 cm, pupila verII val, dentição áglifa, com dentes maxilares anteriores longos, não peçonhenta, coloI 1I,:iio geralmente marrom-claro alaranjado, com desenhos dorsais escuros difíceis
d,' serem definidos, Cabeça coberta de escudos pequenos mais ou menos simétricos,
Iidliais com depressões nos intervalos, cabeça bem distinta do corpo que é compriI)li do lateralmente. Escamas dorsais quilhadas, 10 supralabiais, dorsais de 21 a 23,
v ' lIt rais de 175 a 178,32 subcaudais (Machado, 1945; Peters e Miranda, 1970).

tII STRlBUIÇÃO: São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo, e no Sul da Bah ia, em
,iues montanhosas uma espécie provavelmente nova, ainda não descrita (Argôlo,

I'

'1101 ).

It ICl LOGIA: Vive em bromélias epífitas a 1,5 a 2,0 m do chão, são arborícolas, no1II!l IilS, e se alimentam de pequenos anfíbios anuros e pequenos lagartos, são vivípa1,1 , parindo cinco filhotes que nascem com apenas 11 em. (Carvalho, 1951 ; Amaral ,
t '1/1 ).

I IM ENTÁRIOS: Serpente muito pouco conhecida, lendo-se poucos registros con1I11 1I:ldos, e poucas informações biológicas. Pode ocorrer no Oeste da Amazônia, na
IIIII II(' ira próxima do Brasil, Peru e Equador a espécie Tropidophis taczanowskyi
1111"l lIIid et ai , 1999).

I
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si!. na região Amazônica ocorre ainda Drymoluber brazili, de tons mais avermelhados e maior (Foto na 38).

1) COBRA CORAL, CORAL D'ÁGUA.

Anilius scytale (Linnaeus, 1758) (Foto n 35).
DESCRIÇÃO: Pequena, dificilmente atinge 1,0 m, olhos pequenos , cabeça pequena
e não destacada do corpo, dentição áglifa, não peçonhenta. O colorido de fundo é o
vermelho vivo com anéis pretos quase completos por todo o corpo. Ventre esbninquiçado entre as faixas pretas. Escamas supralabiais 6 e 6 infralabiais, escamas lisas
sem fossetas apicilares, 21 dorsais, ventrais de 215 a 254, subcaudais de II a 14,
cauda curta (Cunha e Nascimento, 1978).
DISTRIBUIÇÃO: Região Amazônica, e regiões do Brasil Central (Venezuela, Guianas, Colômbia, Equador e Peru).
BIOLOGIA: Serpente fossorial e aquática, alimentando-se de peixes'e rãs , amphisbênias e serpentes (Martins e Oliveira, 1998). É vivípara, parindo de 6 a 15 filhotes
(Amaral, 1977; Martins e Oliveira, 1998).

FAMíUA: Colubridae
1) COBRA-DE-FOLHIÇO

BIOLOGI A: Terrestre e diurna; alimenta-se de lagartos. Segundo Lima (1999), no
'cará, essa espécie se alimenta de pelo menos quatro espécies de lagartos terrestres ,
Irês de anuros também terres tres e ovos de Gymnophtalmidae. Segundo Martins e
Oliveira (1999), alimenta-se de anuros, ovos de lagartos, la gartos e até serpentes.
Ov ípara, colocando de 2 a 6 ovos (Martins e Oliveira, 1999).

2)PA PA-PINTO, JARACUÇU-DE-PAPO-AMARELO, BOCAIUVA.
I )rymarchon corais corais (Boié, 1827) (Foto na 39).

I)ESCRIÇÃO : Médio porte; já sendo observados indivíduos de até 3 m. Pupilas redondas, dentição áglifa, não peçonhenta. Colorido muito belo, principalmente no ventre,
qlle é amarelo-vivo; dorso anterior marrom-chumbo, posterior também amarelo-vivo.
lovens inteiramente marrom-claro com discretas barras e estrias dorsais e ventre amareI:ldo, lem brando serpentes do gênero Liophis. Internasais tão largas quanto longas e meII<IreS que as prefrontais, frontal curto, loreal um pouco mais largo que alto, I preocular,
I postoculares , 2+2 temporais, 8 supra labiais, quarta e quinta tocando o olho, 9 infralal'Iais,4 em contato com os mentais anteriores, ligeiramente mais largos que os posterio1"\, dorsais lisas, com fossetas apicilares (duas), em número de 19 a 21 filas no pescoço,
11 no meio do corpo. Escamas ventrais de 196 a 218, anal inteira, subcaudai s de 73 a 84
I ( 'II nha e Nasc imento, 1978).

Drymoiuber dichrous (Peters, 1863) (Foto n° 36).
DESCRIÇÃO: Pequena, não ultrapassa 1,2 metros (Amaral, 1977). Pupila redonda,
dentição áglifa, não peçonhenta . Colorido dorsal castanho-claro, amarelado; ventre
branco-amarelado. Labiais claras; Jovens tê m O primeiro terço do corpo com desenhos transversais no dorso (Foto na 37). Internasais mais curtos que prefrontais, 10real presente, 1 preocular, 2 postoculares, 2+2 temporais, 8 supra labiais, terceira,
quarta e quinta tocando o olho, 8 ou 9 infralabiais, 4 ou 5 em contato com mentais
anteriores, 24 dentes maxi lares, dorsais 15-15 - 15 fi las, Iisas com fo sse tas apicais,
ventrais de 162 a 175, anal inteira, subcaudais divididas de 94 a 106 (Cunha e Nascimento, 1978).
DISTRIBUIÇÃO : Litoral da Bahia, em matas e em Simões Filho/Ba no Recôncavo
Baiano(Freitas, 1999; Freitas et ai 200 I) como Iimite norte do Estado. Norte do Bra-

1II STRIBUIÇÃO: Ocorre em todo o Estado da Bahia, em todos os biomas, em quase to01'1 \l Brasil , exceto região Sul. (Trinidad, Tobago, Venezuela, Guianas, Equador, Peru,

1It1lívia, Norte da Argentina e Paraguai) .
11 11

lLOGIA: Diurna e crepuscular; ten'estre e às vezes, em árvores; se alimentam de rãs,
serpentes, aves, roedores e, segundo informação não confirmada, ovos. Ovípara,
1'''lIdo de 6 a 14 ovos; em uma postura em outubro, em Salvador, foi registrada uma posílll , l de 7 ovos. Tímida, procura fugir e vibra com a cauda, fazendo ruído típico no folhiço.
10II':II10S,

( (lM ENT ÁRIO: São das poucas serpentes que os rurícolas não matam, devido a
I I I h;íbito ofiófago bem conhecido, por ser diurna. Na América Central e parte da
IIl1'ri ca do Norte, ocorre outra subespécie mais escura e ameaçada de extinção co11111 a /)rymarchofl corais couperi.
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de médio
podendo
1, 9 m; pupilas redondas;
áglifa, não peçonhenta. O colorido de fundo
é o marrom,
manchas dorsais arredondadas que se emendam com as manchas indefinidas do
ventre; a porção posterior da serpente é mais melãníca. Dentes maxilares (27). Escaque largas,
internasais mais
que
frontal
quase o dobro dos
e menor que os parietais, nasal dividida,
trapezoidal, um pouco mais alto que largo, um preocular
2
2+2 temporais,
da
tocando as
abiais, quarta e quinta tocando o olho, 10 infralabiais, 5 em contato com
dorsais
com fossetas
em 15-15-15
ventrais
60 a 181, anal simples ou dividida, subcaudais divididas de 94 a l02(Cunha e

u", •• ,,\.nv

Dendrophidion dendrophis

, 1837) (Foto n° 40).

DESCRIÇÃO: Pequeno porte, 1,20 m, pupilas redondas, cabeça destacada do corpo,
com faixas
não peçonhenta. Colorido de fundo basicamente
transversais claras ou escuras, confornle a idade do indivíduo; essas faixas têm formas,
em pé.
nas
às vezes de pequenos
uma escama
2+2 temporais, 9 supralabiais, quarta, quinta e
sexta tocando o olho, 9 ínfralabiais, dorsais carenadas, fossetas
em 17-17-16
ventrais de 149 a
subcaudais 144 a 166
e Nascimento, 1978 e 1993).

um,"b'J,

DISTRIBUIÇÃO:
ru, Venezuela, Colômbia e Equador).

Sul da América

BIOLOGIA:
arborícola, diurna, alimentando-se de rãs. É ovípara botando
1978).
de 4 a 6 ovos (Martins e Oliveira, 1998; Cunha e

NINfA HUDSONJ.
Ninia hudsoni

I

Pe-

1940) (Foto nO 41).

de pequeno porte, atingindo 40 cm, pupilas redondas, dentíInteiramente negra, com um anel branco que circula
da cabeça e início das
da cabeça negra.
a porção
Uma preocular, e 1 postocular, 2 temporais, I ou 2
7 supralabiais, 7 infralaquarta supralabiais em contato com o olho, ventrais de 138 a 148, subcaudais
de 60 a
dados baseado em apenas três animais (Silva, 1993).

É muito comum em todo o Estado da Bahia e em todos os bioos ambientes que têm
rios e
Todo o Brasil, com
subespécies ocorrendo em países que fazem fronteiras com o Brasil (Guiana

Diurna e
terrestre, alimentando-se de rãs,
aves e
É ovípara, pondo de 8 a 20 ovos (Amaral, 1977); em Salvador/Ba, foi re.",'""".., uma ovipostura de 22 ovos em
com nascimento em
os
(Brasileiro e Duarte, 2001).
nasceram com média de 32 em de

É muito comum e temida
homem do campo, que lhe atribuí
extrema; de fato, se molestada, vibra a cauda com grande
prosom típico no folhiço. O indivíduo
ser facilmente confundido
de Mastigodryas bobdaerti que é encontrado no norte do Brasil.

Amazônica (Guiana
1796)
BIOLOGIA:
sabe-se que é terrestre e fossorial; Esta espécie é muito
pouco conhecida e estudada, existem poucos
em I.>u,,,,,,,-,,:,,,,.

5) JARACUÇU-DO-BREJO, RABO-DE-VELUDO, MALHA-DE-TRAÍRA,
JARACUÇU-RABO-DE-FUSO.
Mastigodryas bifossatus (Raddi, 1820) (Foto n" 42).

n° 43 e 44).

1,5 m
e Nascímenáglifa, não peçonhenta. A cor de fundo predonos adultos é o cinza ou marrom avermelhado uniforme, com uma linha
sentido longitudinal por todo o corpo de cada lado, o jovem se apresenta
na coloração e desenhos com indivíduos de Mastigodryas bifossa2
2
9
10 infrala-
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biais, quarta, quinta e sexta supralabiais em contato com o olho, dorsais 17-17-15,
ventrais 175 a 199, anal dividida, subcaudais 95 ali 2(Silva, 1993; Cunha e Nascimento, 1978).

D ISTRIBUIÇÃO: Ocorre em todo o sul do Estado da Bahia, pela área de Floresta
Atlântica até a latitude do Recôncavo Sul Baiano em Elíseo Medrado; sem registro
para o litoral Norte da Bahia. Nordeste, Centro do Brasil e Sudeste.

DISTRIBUIÇÃO:Região Amazônica, Ceará e talvez uma população isolada na Bahia (Venezuela, Guianas, Suriname, Colômbia, Bolívia e Equador) (Cunha e Nascimento, 1978).

BIOLOGIA: Arborícola, noturna, alimentando-se de lesmas e caramujos. É ovípara,
hotando de 4 a 8 ovos (Amaral, 1977).

') DORMIDEIRA
BIOLOGIA: Diurna, terrestre e arborícola, alimenta-se de sapos, rãs, lagartos, gafanhotos, ovos de outros répteis e ratos (Cunha e Nascimento, 1978). É ovípara, botando seis ovos (Martins e Oliveira, 1998).
7) DORMIDEIRA.

Dipsas pavonina (Schlegel, 1837) (Foto n° 45).
DESCRIÇÃO: Pequena, atingindo 73 em (Cunha e Nascimento, 1978), pupilas
verticais, cabeça destacada do corpo, dentição áglifa, não peçonhenta, colorido
de fundo negro com barras ou anéis branco ou vermelho-alaranjado, sendo as
barras brancas na porção anterior do corpo. Uma escama preocular, 2 ou 3 postoculares, 3 temporais, 10 ou 11 supralabiais, quarta, quinta e sexta em contato com
os olhos, 13 infralabiais, dorsais em 13 fileiras, com fileira vertebral mais larga
que demais, ventrais de 202 a 221, subcaudais de 113 a 128 (Cunha e Nascimento, 1978).
DISTRIBUIÇÃO: Região Amazônica (Venezuela, Guianas, Colômbia e Bolívia).

Oipsas catesbyi (Sentzen, 1796) (Foto nO 47).
DESCRIÇÃO: Serpente de pequeno porte, atingindo 70 em; pupilas verticais, cabeça destacada do corpo; dentição áglifa, não peçonhenta, corpo comprimido lateralmente. O colorido de fundo é o marrom-claro, com ocelos dorsais marginados de cor
clara, sendo a porção do pescoço praticamente preta, dividida com o branco. Escamas internasais bem menores que os prefrontais, frontal tão larga quanto longo, nasal inteiro, loreal um pouco mais alto que largo, 2 ou 3 preoculares, 2 ou 3 postoculatres; 1+2,2+2 ou 2+3 temporais, 9 supralabiais, quinta e sexta tocando olho, JO
ou 11 infralabiais, dorsais lisas, em 13 filas, com fileira vertebral mais largas que
demais escamas do dorso, ventrais de 170 a 197, anal inteira, subcaudais de 96 a 116
(Cunha e Nascimento, 1978).
DISTRIBUiÇÃO: Uma população isolada no sul da Bahia, em florestas; Norte (Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela e Guianas).
BIOLOGIA: Noturna, arborícola, alimentando-se de lesmas e caramujos; é ovípara,
botando de 4 a 8 ovos (Amaral, 1977).

BIOLOGIA: Terrestre, arborícola e noturna, alimentando-se de lesmas e caramujos,
é ovípara pondo apenas um ovo (Martins e Oliveira, 1998).

10) PINGO-DE-OURO

8) DORMIDEIRA

Dipsas indica indica (Laurenti, 1768) (Foto n048).

Dipsas neivai (Amaral, 1926) (Foto n° 46).

DESCRIÇÃO: Pequena, atingindo 82 em (Cunha e Nascimento, 1977). Pupilas verticais, dentição áglifa, não-peçonhenta~ A cor de fundo é o marrom-claro amarelado;
trapézios no dorso, onde tem pintas amarelas e brancas; corpo compresso lateralmente. Escamas internasais menores que os prefrontais, frontal tão larga quanto longa, [oreal em contato com o olho, J preocular, 2 postoculares, 1+2 ou 2+2 temporais,
9 supralabiais, quarta e quinta ou quinta e sexta tocando o olho, 13 ou 16 infrala-

DESCRIÇÃO: Pequena, atingindo 55 cm (Amaral, 1977). Pupilas verticais, cabeça
destacada do corpo, dentição áglifa, não peçonhenta. A cor de fundo é o marromclaro, com ocelos dorsais mais escuros; ventre claro, corpo comprimido lateralmente; escamas dorsais quilhadas.
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biais, escamas dorsais lisas em 13 filas, com a fila vertebral mais larga que as demais, ventrais 178 a 209, anal simples. subcaudais de 104 a 122 (Cunha e Nascimento, 1993).
DISTRIBUIÇÃO: Uma população isolada no Sul da Bahia. Norte e porção norte do
Centro Oeste.
BIOLOG1A: Terrestre e semi-arborícola; noturna; alimenta-se de lesmas e caramujos; ovípara, botando de 4 a 8 ovos (Amaral, 1977).
COMENTÁRIO :No Sul da Bahia, de cor quase totalmente uniforme, ocorre Dipsas
indica petersi (Foto nO 49) e Dipsas albifrons sendo o limite norte de sua distribuição (Argôlo, 2001). Na região Sudeste do Brasil ocorre Dipsas indica bucephala
(Foto n° 48B). E Dipsas indica indica padrão típico de Cerrado pré-Amazônico (Foto n° 50) .
11) DORMIDEIRA
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olhos grandes, dentição áglifa, não peçonhenta , cabeça afilada dando um aspecto
um pouco "bicuda". A cor de fundo róseo-avermelhado a cinza, com desenhos que

kmbram anéis negros por todo o corpo. Uma escama preocular grande, 2 postoculares, 1+2 temporais, 8 supralabiais, quarta e quinta tocando o olho, 10 infralabiais .
Dorsais lisas 14-15-11, ventrais de 138 a 160, anal dividida, subcaudais de 122 a
147 (Cunha e Nascimento, 1978,1982, 1993).
DISTRIBUIÇÃO: Bahia, São Paulo, Minas Gerais, Rio grande do Sul , leste do Pará
. Oeste do Maranhão (Cunha e Nascimento, 1993), Planalto de Conquista/Ba (Argô10,2001), Espírito Santo (Zamprogno, 1997) Litoral do Paraná (Morato e Bérnils.
1989).
BIOLOGlA: Terrestre, arborícola, diurna, e ovípara, colocando três ovos, alimentando-se de lagartos (Morato e Bérnils, 1989).
OMENTÁRIO : É uma espécie pouco conhecida e relativamente rara , ocorrendo de
forma disjunta por diversas regiões do Brasil em ambientes bem distintos um dos
outros.

Sibon nebulala (Linnaeus, 1758) (Foto n° 51).

13) COBRA-DA-TERRA

DESCRIÇÃO : Pequeno porte atingindo 60 em, pupilas verticais, dentição áglifa,
não peçonhenta. O colorido de fundo é o marrom claro e castanho, com manchas negras orladas de branco por todo o dorso, e ventre mais claro. Preocular ausente, 2
postoculares, I +2 temporais, 7 supralabiais, quarta e quinta em contato com o olho,
10 infraJabiais, dorsais lisas em 15 fileira, ventrais de 148 a 198, subcaudais de 76 a
92 . (Cunha e Nascimento, 1978).
DISTRIBUIÇÃO :Região Amazônica; uma população isolada ocorre no Maciço do
Baturité/Ceará (Borges, 1991). (América Central, Venezuela, Colômbia, e Equador).
BIOLOGIA : Terrestre, arborícola e noturna, se alimenta de lesmas e caramujos, é
ovípara sem dados de ovipostura.

Echynanthera affinis (Günther, 1858) (Foto n° 53).

DESCRIÇÃO :Serpente de pequeno porte, raramente ultrapassando 40 cm; pupilas
redondas, dentição áglifa, não peçonhenta . Colorido de fundo marrom-claro na região dorsal, ventre amarelo, bordas das ventrais pontilhadas de preto ; região labial
dara.
DISTRIBUIÇÃO:Um indivíduo na Serra da Jibóia(Elísio Medrado/Ba)(Freitas,
1999); Sul do Estado da Bahia(Argô.lo, 1998), Alagoas . Nordeste, Sudeste e Sul do
I3rasi I.

12) COBRA-CIPÓ

BIOLOGIA: Terrestre, diurna, sem dados dos hábitos alimentares ; ovípara, botando
de 5 a 7 ovos (Amaral, 1977).

Uromacerina ricardinii (Peraca, 1897) (Foto n° 52) .

14) JARARAQUlNHA, CIPÓ, CORREDEIRINHA

DESCRIÇÃO : Pequeno porte, atingindo 1, 2 m (Amaral. 1977) pupilas redondas ,

Echynanthera occipitalis (Jan, 1863) (Foto n° 54).
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de pequeno porte, raramente atingindo 55 em; pupilas reifa, não
O colorido de fundo é o marrom-claro ou
com pequenas manchas quase quadradas ou
que aparecem na
parte
do
e vão
a partir do
terço do corpo;
ventre amarelado, com linha longitudina] pontilhada que segue nas bordas das ventrais até à
labial clara. Uma escama preocular
2
e quinta em contato com os olhos, 9
ventrais de 178 a 1
anai dividida, subcaudais de 70 a 87
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"'''''In''', suparalabiais,

quinta e sexta tocando 001
j.,..1 temporal, 10 infra5 em contato com mental
duas linhas vertebrais carenadas.

ilHS

Na Bahia, é muito
sobre
em
na
Diamantina, ocorre também uma população isolada
manchas de Cerrados do litoral Norte da Bahia como
Dias D'ávila e
de São João. É encontrada também oos Estados de Míoas Gerais, São
Serra do Cachim-

1982).
Ocorre em todo o litoral do Estado da Bahia.
Sudeste, Centro Oeste e Sul do BrasiL
Diurna, terrestre,
de rãs e lagartos de
fato
comprovado através de análise do conteúdo estomacal de um
onde foi encontrado um lagarto
sp. Rãs e
e Nascimento,
Ovípara, sem dados de ovipostura.

e

total. É muito veloz na
submersas.
extremamente comuns, sendo possível ab-

atê seis indivíduos numa manhã. Ocorre em áreas abertas como o cerrado
Brasil Central e parte do Sudeste C. laurenti (Foto n°
Os dados de folidose
a Chironius flavolineatus (Foto n° 58) para o Litoral Norte da Bahia são: nove
ou 10 escamas supralabiais, 10 infralabiais, dorsais 12~ 12-8 ou 10, ventrais de 150 a

Envolvida por muito
pio, esse
passou de
Echynanthera Por Di-Bernardo (

anal dividida, subcaudais de 126 a 140 (4

e alcançando no máximo

undulata (Foto n° 56),
bilíneata

Sudeste Sul do Brasil, em
encontra-se também
melanostigma (Argôlo,
é composto por 12
1992, 1
com uma
nova e endêmica do Estado de
Echynanthera cephalomaculata (Di-Bernardo, 1994) que foi
apenas em
uma REBIO
em

a I, 6 01; olhos

redondas,

COBRA-CIPÓ, ESPADA

Chironius flavolineatus
Pequena,
a 1,2 m;
olhos
com pupilas renão peçonhenta. O colorido de fundo varia do marrom-claro
ao
mas o que bem caracteriza a
é a linha vertebral nos
ros 2/3 do corpo, de cor
dorso com escamas

cíoaca ou pouco adiante, ventrais de
1982).

a

Muito comum em toda a faixa de Mata Atlântica conservada e
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próximas de cursos de água da Bahia até São Paulo. Muito fácil de ser observada na
Unidade Ecológica de Cotegipe município de Simões Filho/Ba; mata do Camurujipe, Praia do Forte litoral Norte/Ba; Sul da Bahia (Argôlo, 1992) e toda a região Norte do Brasil (Panamá, Guianas, Venezuela, Colômbia, Peru) (Cunha e Nascimento.
1982).

COMENTÁRIO: O gênero Chironius sempre foi muito complexo; muitas espécies
se parecem e ocorrem em simpatria. Na Bahia, há 8 espécies, de acordo com os registros: Argôlo, (1992) Freitas (1999).

BIOLOGIA: Terrestre, arborícola, diurna; alimenta-se de rãs e lagartos, ovípara,
com ovipostura de 5 a 7 ovos (Martins e Oliveira, 1998; Duellman 1978; Dixon e
Soini, 1986).

Chironius exoletus (Linnaeus, 1758) (Foto n° 64).

17) COBRA CIPÓ, ESPADA
Chironius carinalus (Linnaeus, 1758) (Foto nO 61).
DESCRIÇÃO: Serpente de pequeno a médio porte, podendo atingir 1,9 m; olhos
grandes com pupilas redondas, dentição áglifa, não peçonhenta, cabeça destacada
do corpo. Colorido marrom-claro com tons de oliva, a região guiar e ventral se
apresentam amarelada (em alguns indivíduos, esse amarelo é mais intenso, principalmente na parte ventral posterior). Nas escamas vertebrais, tem uma faixa
longitudinal mais clara e visível, mas não tanto como em C.flavolineatus. Dentes
maxilares 30-35, temporais 1+2, rostral mais larga que alta, internasais tão longas ou ligeiramente mais curtas que prefrontais, frontal mais longa que larga, 10real única, 2 ou raramente 3 post-ocuJarcs, 8 supralabiais, quarta e quinta ou
quinta e sexta em contato com o olho; dorsais 12-12-10 ou 14+12+8, com duas fileiras de escamas quilhadas, com carenas mais evidentes nos machos, ventrais de
134 a 162, subcaudais de 116 a 133(VanzoJini et alo 1980; Cunha e Nascimento,
1993 ).

COBRA-CIPÓ, ESPADA

DESCRIÇÃO: Pequena, atinge 1,3 m; olhos bem destacados, pupilas redondas, dentição áglifa, não peçonhenta. A cor predominante vai do verde-azulado, amarelomusgo a cinza no dorso; ventre mais claro. Possue 26-30 dentes maxilares, nasal dividida, às vezes imperceptível, 9 supralabiais, quarta, quinta e sexta em contato com
o olho, 10 infralabiais, 5 em contato com mental anteriores, dorsais 12-12-10, com
duas linhas de escamas carenadas, ventrais 141 a 160, subcaudais de 120 a 148 (Cunha e Nascimento, 1982).
DISTRlBUIÇÃO: Encontrada em toda a faixa Atlântica; sendo muito comum. Litoral Atlântico de São Paulo até o Nordeste, e região Amazônica.
BIOLOGIA: Terrestre, arborícola e diurna, alimentando-se de rãs e lagartos; é mais
encontrada sobre arbustos que no solo. É ovípara, sem dados de ovipostura.
COMENT ÁRIO: O autor encontrou poucos indivíduos no Recôncavo Baiano e litoral norte, tais como: Simões Filho/Ba, Ilha Bimbarras/Ba, Ilha de Itaparica, Elíseo
Medrado/Ba (Elbano Moraes, com. pess. 2000) Camaçari/Ba, Dias D'Ávila/Ba e
Praia do Forte/Ba. Sul da Bahia e Sudeste do Brasil.

COBRA-CIPÓ, ESPADA.
DISTRIBUIÇÃO: Ocorre em toda a Caatinga, Recôncavo Baiano e litoral Norte e
parte do Sul da Bahia. Todo o domínio brasileiro do semi-árido. Região Norte, Nordeste e Centro Oeste do Brasil. Na Mata Atlântica do Recôncavo Baiano até o Sul do
Brasil ocorre C. bicarinatus (Wied, 1820)(Foto n° 62). E com distribuição mais ampla indo das manchas de cerrados da Bahia, restingas litorâneas do Sul da Bahia (Argôlo, 2001) até os cerrados do Sudeste e Centro-Oeste C. quadricarinatus (Foto n°
63).
BIOLOGIA: É terrestre, arborícola, diurna, alimentando-se de rãs, lagartos e pássaros. É ovípara, pondo de 6 a 15 ovos (Amaral, 1977).

Chironius laevicollis (Wied, 1824) (Foto n° 65).
DESCRIÇÃO: Serpente de médio porte, podendo atingir I, 8 m; olhos grandes, pupilas redondas, dentição églifa, não peçonhenta. O colorido é variado, tendo os indivíduos adultos o dorso cor de chumbo, principalmente no terço anterior; ventre amaestrias amarelas no terço posterior do dorso, o jovem nasce verde e na fase
adulta fica quase que inteiramente negro.
[)lSTRIBUIÇÃO: Seu limite norte conhecido é o Sul da Bahia, em Ilhéus (Argôlo,
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com. pess. 2000) na zona da mata. Sul e Sudeste do BrasiL

do Brasil. (Argentina,

BIOLOGIA: Diurna. terrestre e
para, sem dados de

BIOLOGIA:
noturna, ovípara
roedores e outras
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, Uruguai e Sul da Bolívia).
8 ovos

1997). Alimenta-

descreveram e revísaRecentemente Zaher ( 1996) e Franco et al (
novas espécies deste grupo complexo, esclarecendo dúvidas que
por déca"u~,,'c,~~., relativas à sistemática e
foram satisfatoriamente esclarecidas.

(Foto nO

porte podendo
fa, não venenosa. Colorido
mais claro no ventre, ou de tons amavertebral fortemente
Ihada. Escamas 1+2
9
quarta, quinta e sexta em contato com o olho, 10 infraiabiais, 5 em contato
com mental anteriores, dorsais 12-12-10 com duas filas qui I
Ventrais de 183 a
1982).
subcaudais de 187 a 206 (Cunha e

BOIRÚNA, LIMPA-CAMPO, LIMPA-PASTO, RABOPAPA-RATO, MUÇURANA

Na Bahia foi
em Elíseo Medrado, Litoral
em
Simões Filho e Mata de São
Litoral Sul
Sudeste, Norte
do Brasil. Na
Amazônica ocorre também C. scurrulus
n° 67) que nasce verde e tornando-se
inteiramente vermelha. e alcançando mais de 2 m.

com a
branca e
conforme cresce, o
se expande para o
o adulto tem negro em toda a
10m de
e ventre também negro, menos intenso na região do pescoço; na reventral ocorre nos adultos uma discreta faixa clara central que se estende por
do ventre, sendo muito característica. Escamas
em número de
raramente 8, terceira e
em contato com o 01 ho; 8
raramente 9;
lon,,:al
1 preocular. raramente 2; 2
2+3
raramente
dorsais lisas 19-19-17, com duas fossetas
ventrais de 215 a 230;
!lubcaudais de 60 a 79 (Zaher, I

pondo de 4 a 7
ovos (Martins e
21)

LIMPA-PASTO

Boiruna maculara

1896) (Foto nO 68).

DESCRIÇÃO: Médio porte
ultrapassar os 2,0 m, pupilas
dentição
ifa,
colorido mutável conforme a
nascendo
quase inteiramente vermelha com o dorso da
e a região vertebral escura; a
medida que O indivíduo torna-se adulto e"se negro toma conta do corpo inteiro (Foto na
com o ventre claro, Uma escama
e 2 postocular, 7 supralabiais,
terceira e quarta em contato com os olhos; 8 infraiabiais, raramente 9; 2+3 temporais, dorsais lisas com 2 fosselas
lares, ventrais de 199 a 234, subcaudaís de50
a 73
Sul de

Mato Grosso do

Parte da

Sul

(Foto n° 70).

Ocorre praticamente em todo o Estado da Bahia, não sendo encontrada em áreas litorâneas, onde ocorrem mais
Clelia plumbea.
Pernambuco,
Bahia e Minas Gerais
1996).
aves
noturna terrestre, alimenta-se de lagartos,
roedores. Ovípara, põe de 7 a 22 ovos, com 120 dias de incubação (Cristiano Moucom. pess. 1996).

BOIRU,
LIMPA-CAMPO, BOIÚNA, PAPA-RATO
plumbea (Wied, 1820) (Foto n° 71),

RABO-DE- VE-

48

I

As ESPÉOES

--_ _...

As ESPÉCIES DE SERPENTES DO BRASIL

DE SERPENTES DO BRASIL

I

49

------------------------

DESCRIÇÃO: Serpente de médio porte, atingindo 2,6 m; pupilas verticais, dentição
opistóglifa, semi-peçonhenta. Na coloração, é muito parecida com a espécie anterior, com diferenças apenas nas contagens de escamas e detalhes morfológicos, sendo difícil ao leigo distinguir as duas espécies. Escamas supralabiais em número de
7, terceira e quarta em contato com o olho, 8 infralabiais, raramente 9; I preocular,
raramente 2; 2 postoculares; 2+3 temporais, raramente 1+3 ou 2+2; dorsais lisas
com 2 fossetas apicilares 19-19-17; ventrais de 198 a 230, subcaudais de 70 a 97
(Zaher, 1996).

BIOLOGIA: Terrestre, noturna, alimentando-se de serpentes, lagartos e ratos; é ovípara pondo de 9 a 17 ovos (Franco et ai, 1997).
COMENTARIO: Espécie com descrição recente, juntamente com Clelia monlana
(Franco et aI, 1997). O mais curioso é que os principais exemplares vieram do interior do Estado de São Paulo, uma das regiões brasileiras mais devastadas e com herpetofauna relativamente bem conhecida.

MVSSURANA MARROM
DISTRIBUICÃO: Litoral do Nordeste, Sudeste, Sul e Mato Grosso do Sul. (Zaher,
1996).
BIOLOGIA: Crepuscular, noturna e terrestre, alimentando-se de lagartos, serpentes,
aves e roedores. É ovípara, pondo de 8 a 14 ovos (Amaral, 1977).
COMENT ÁRIO: Apesar de os gêneros Clelia ou Boiruna serem ofiófagos, no Nordeste não são preservados, sendo inclusive temido pelo homem do campo; acreditamos que isso ocorra devido a seus hábitos noturnos, que dificultam observar predações em outras serpentes. Ocorre na região Amazônica Clelia clelia, muito parecida
com esta espécie.

MUSSURANA

Clelia quimi (Franco et aI, 1997) (Foto n° 72).
DESCRIÇÃO: Pequeno porte, dificilmente ultrapassando 1,0 m. Pupilas verticais, dentição opistóglifa, semipeçonhenta; a cor de fundo que predomina é o
vermelho claro, com a cabeça negra no dorso até as parietais, posterior à estas
há um colar vermelho da largura aproximada de 3 a 4 escamas dorsais, posterior a esse "colar" segue por todo o dorso a cor negra que chega até às laterais,
mas não cobrem o dorso totalmente, pois as laterais inteiras do animal se apresentam avermelhadas, com parte das escamas negra. Escamas supralabiais em
número de 8, 9 ínfralabiais; 2+3 temporais; 1 preocular 2 postoculares, dorsais
lisas em número de 19; ventrais de 184 a 207; subcaudais de 58 a 79 (Franco et
ai, 1997).
DISTRIBUIÇÃO: São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina e recentemente
Brasília (Antônio Sebbem, com. pess. 2000).

Clelia rustica (Cope, 1877) (Foto n° 73).
DESCRIÇÃO: Pequena, podendo atingir 1,30 m (Amaral, 1977). Pupilas verticais. dentição opistóglifa, semi peçonhenta, o colorido geral é o marrom claro ou
castanho uniforme nos adultos, ventre mais claro; uma preocular; 2 postoculares;
2+3 temporais; 7 supralabiais, raramente 8; terceira e quarta em contato com o
olho, 9 infralabiais, raramente 8; dorsais lisas 19-19-17, com duas fosselas apicilares; ventrais de 190 a 231; subcaudais de 44 a 64 (Franco et ai, 1997; Zaher,
1996).
DISTRIBUIÇÃO: Ocorre nos Estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul,
sendo rara e pouco encontrada (Franco et ai, 1997) (Bolívia e Paraguai).
BIOLOGIA: Pouco conhecida, sabe-se que é terrestre, noturna e ovípara, sem dados
de ovipostura. Sua alimentação deve ter semelhança com outras espécies do mesmo

COBRA-PRETA

Rhachidelus brazili (Boulenger, 1908) (Foto nO 74).
Serpente de médio porte, alcançando 1,4 m (Amaral, 1977), pupilas
verticais, dentição opistóglifa, semipeç.onhenta. O colorido possui evolução ontogenética como serpentes dos gêneros Boiruna, Clelia e Pseudoboa, tendo os indivíduos colorido preto e vermelho quando jovem e em fase posterior ficando inteiramente negro(Reuber Brandão, com. pess. 2000). É a única espécie de coJubrídeo
brasileiro que apresenta dorsais em número tão alto, totalizando 27, tem o corpo relativamente alto dando um aspecto "triangular".
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(Micrurus) porém, até em certa distância, pode-se observar que possui um anel
branco por tríade, e não dois, como em Micrurus, além da cabeça bem destacada
e olhos grandes.

BIOLOGIA: Terrestre noturna; e de alimentação avívora, uma adaptação perfeita
para predar inúmeras espécies de aves das famílias Tinamidae, Caprimulgidae e Columbidae, que passam boa parte do seu tempo no solo do cerrado, seja se deslocando, alimentando-se ou fazendo ninhos. Porém não se sabe ainda o que os jovens se
alimentam. É ovípara sem dados de avi postura.

27) CORAL-FALSA
Erythrolamprus aesculapii (Linnaeus, 1766) (Foto n° 75).
DESCRIÇÃO: Serpente de pequeno porte, atingindo até I, 10m; pupila redonda,
dentição opistóglifa, semi-peçonhenta. O colorido é bem caracterizado, com
anéis completos em preto, vermelho e branco; contudo, somente um anel branco
em cada tríade. Em populações litorâneas ocorre um padrão que imita a coral
Micrurus corallinus (Foto n° 76), e o padrão de eritrismo (Foto n° 77), que ocorre mais no cerrado. lnternasais mais curtas que prefrontais, loreal mais larga que
alto, uma escama preocular grande e não em contato com frontal; 2 postoculares; I +2 temporais; 7 supralabiais, quarta e quinta em contato com o olho, 5 infralabiais em contato com mentais anteriores que são maiores que posteriores;
dorsais lisas, com 15 filas; ventrais de 171 a 192; anal dividida; subcaudais de
35 a 47(Cunha e Nascimento, 1982).

COBRA-D'ÁGUA, SURUCUCURANA
flelicops angulatus (Linnaeus, 1758)(Foto n° 78).

DESCRIÇÃO: Pequena, atinge até 1 m; olhos pequenos com pupilas redondas,
dentição áglifa, não peçonhenta; a cor de fundo é o pardo, com losangos de cor laranja-avermelhado. Os losangos dorsais se emendam com as manchas ventrais escuras e informes; possuem escamas dorsais extremamente quilhadas; são serpentes robustas. Loreal presente, 1 escama preocular; 2 postoculares; internasal única; 8 supralabiais; dorsais em 19 filas; ventrais de 100 a 119; anal di vidida; subcaudais de 71 al04 (Cunha e Nascimento, 1978).
DISTRIBUIÇÃO: Muito comum no Recôncavo e litoral Norte da Bahia. Norte,
Nordeste e Centro. (Venezuela, Colômbia, Bolívia, Peru e Guianas).
BIOLOGIA: Crepuscular e noturna; juntamente com os gêneros Hidrops, Gomesophis e Hydrodinastes, são serpente que se restringem basicamente à vida aquática; alimenta-se de girinos, rãs e peixes, também do lagarto semi-aquático Neusticurus bicarinatus (Martins e Oliveira, 1998). É ovípara, pondo de 4 a 20 ovos
(Martins e Oliveira, 1998; Duellman, 1978; Cunha e Nascimento, 1981; Lira da

Silvaetal,1994).
DISTRIBUIÇÃO:Na Bahia ocorre na Chapada Diamantina (Mucugê e Bonito) e
cerrados do Oeste da Bahia; foram coletados dois indivíduo no Recôncavo Baiano no município de Elíseo MedradolBa (Elbano Moraes, com. pess. 2000); também ocorre no Sul da Bahia (Argôlo, 1992); Norte, Centro, Sudeste e parte do
Sul). (Venezuela e Guianas). Recentemente, agosto de 2002 foi encontrada essa
espécie em Sergipe no município de São Cristóvão (Elbano Moraes, com. pess.
2002).

COMENTÁRIO: Cabeça extremamente curta, adaptada à vida aquática, com narinas valvulares e olhos voltados para cima; sua internasal é única, uma característica do gênero. Muito comum. sendo inclusive, pescada acidentalmente em anzóis.

COBRA-D'ÁGUA
flelicops leopardinus (Schlegel, 1837] (FOIOS n° 79 e 80).

BIOLOGIA: Diurna e crepuscular; terrestre, alimenta-se de lagartos e serpentes;
ovípara, pondo de 6 a 9 ovos (Amaral, 1977). No município de Bonito/Ba, uma
postura de 6 ovos em março de 2003 (Luís Moysés, com. pess. 2003).
COMENTÁRIO: É muito temida, pois é muito semelhante à coral-verdadeira

DESCRIÇÃO: Serpente de pequeno porte, porém relativamente robusta, chegando a 1,15 m (Cristiano Moura, com. pess. 1994). Olhos pequenos, pupilas redondentição áglifa, não peçonhenta. A cor de fundo que predomina é o chumboescuro ou negro ou, ainda, verde-oliva nos jovens, com pares de ocelos que se
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emendam com manchas ventrais que, nos jovens, apresentam contraste entre o
negro e o
intenso.
clara; os filhotes têm uma faixa branca
no pescoço que quase forma um colar. Internasal única, frontal mais
que
dilatada
e mais curta que as
As
são
e de
uma
e 2 ou 3 postoculabordas
loreal mais alta que
res; temporais 1
8a9
terceira e quarta em contato com o olho; 4
a 5 ínfralabiais em contato com mental anterior; dorsais 19 ou 21 no pescoço e
meio do corpo; 19 e 17
a cloaca, ventrais de 123 a 131; anal
subcaudais 59 a 77 (Vanzolini et aI, 1980).
DISTRIBUIÇÃO: Todo o Estado da Bahia, com
do Sul, onde ocorre
Helicops carinicaudus (Foto n" 81). Muito freqüente no Recôncavo, litoral
rio São Francisco e
em meio à
Norte, Nordeste e Centro. Helicops carinicaudus (Foto na 81) ocorre do sul da Bahia até o Estado de
Santa Catarina.
BIOLOGIA: É crepuscular e noturna, possuindo os mesmos hábitos de vida e alimentares da
anterior; alimenta-se de larvas de libélulas Odonata
áudio Sampaio, com. pess. 1999). É vivípara, foi registrado o nascimento de 7 filhotes em
de 1996 e de 8 filhotes em
de I
ambos na cidade de
Salvador/Ba; de 10 a 15 (Lira-da-Si! va et ai, 1994);

30) COBRA D'ÁGUA

trivittatus

1

(Foto n° 82 e 83).

DESCRIÇÃO:
porte podendo atingir 87cm. Olhos pequenos, pupilas redondas, dentição
de fundo
escuro, com 5 linhas amarelas
pardacentos dispostas longitudinalmente, ventre amarelo esbranquiçado com duas
séries de manchas castanhas bem distribuídas. Escamas preoculares em número
2; 2 postocUlares; 1+2 temporais; 8 supralabiais, quarta tocando o 01 ho; dorsais
carenadas em 21-21-17 e 23-21 17; ventrais de 119 a 130; anal dividida,
dais de 58 a 77
e
I
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oriental da Amazônia.

Endêmica da

É vivípa-

BIOLOGIA: Aquática,
parindo 7 filhotes (Cunha e

Existe ainda mais urna
comum, trata-se de Helicops moque ocorre no Brasil Central, Sudeste e Sul do país
n° 84 e
COBRA D'ÁGUA, CORAL D'ÁGUA

triangularis

1824)

n

Pequeno porte, atingindo 70 em, olhos pequenos com pupilas reúondas, dentição
não
colorido
por anéis vermeclaros e negros, alternados, as vezes formando uma linha escura em forma
nasais em contato por trás da rostral, narinas voltadas para cima, internasal única, loreal ausente; uma escama preocular e 2
ares,
1+1
; 7 ou 8 supralabiais; quarta tocando o olho, 8 raramente 7 infraladorsais lisas em 17-17-15
ventrais de150 a 170; anal dividida, subcaudais de 45 a 63 (Cunha e Nascimento, 1978).
Colômbia).

DISTRIB
COMENT ÁRIO: Ocorre
de
ventral em indivíduos do litoral
Norte da Bahia (tons vermelhos e amarelos) com os do Rio São Francisco
mente amarelos) sem contudo, ser uma característica de dimorfismo sexual ou

I

BIOLOGIA:
e
Não há dados referentes à

diurna e noturna, alimentando-se de

COMENTÁRIO: Ocorre na mesma
a
martii, que
cores mais discretas. No Distrito Federal, e parte do Sudeste e Sul do
Brasil, ocorre outra
de cobra d'água:
brasiliensis
nO 87), com hábitos de vida muito parecidos com os
e Helicops (Prudente e Brandão, 1998).
COBRA D'ÁGUÁ, ESPIA-MOÇA

Liophis maryellenae (Dixon, 1985)

n° 88 e 89).

uena até 60 em;
las
não peçonhenta. Cor de fundo verde-musgo, ventre branco nos jovens e amarelo

_
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54

As ESPÉCIES DE SERPENTES DO BRASIL

I As ESPÉCIES DE SERPENTES DO BRASIL

I

55

nos adultos. No Planalto Central podem ter dorso com pintas negras; oito escamas supralabiais, quarta e quinta em contato com o olho; lO infralabiais, I
postocular, 2 postoculares, 2 temporais, loreal presente, 27 dentes maxilares,
dorsaisI9-19-17, ventrais de 144 a 159, subcaudais de 62 a 82 (Dixon,
1985).

COMENTÁRIO: O grupo Liophis lineatus foi durante décadas muito confundido e
complexo, carecendo de revisões.

DISTRIBUIÇÃO: Vales com rios em regiões altas na Chapada Diamantina/Ba
Lençóis, Andaraí e Palmeiras (Freitas, 1999). Ibicoara, lramaia/Ba (Argôlo,
1999) Barreiras/Ba (Dixon, 1985), Goiás, Brasília, Minas Gerais (Dixon, 1985).

Liophis poecilogyrus (Wied, 1825) (Fotos n° 92 a 95).

BIOLOGIA: Diurna, aquática; nutrindo-se de peixes, girinos e rãs; ovípara,
sem dados de ovipostura.

33) COSTELINHA-DE-VACA, CIPÓ
Liophis lineatus = dilepis (Linnaeus, 1758) (Foto nO 90)
DESCRIÇÃO: Serpente de pequeno porte, atingindo 75 cm; possui pupilas redondas, dentição áglifa, não peçonhenta. O colorido é de fácil definição; possui 3 faixas
longitudinais escuras separadas por faixas branco-amarelado, e ventre marfim. Internasais quase triangulares, frontal estreita, bem mais longa que larga, tão longa
quanto as parietais, loreal tão longa quanto alta, ou mais alta, I ou 2 preocular e 2
postoculares, I +2 temporais, 8 supralabiais, quarta e quinta tocando o olho, 5 a 6 infralabiais tocando mental anterior, dorsais 19-19-15, ventrais del69 a 182, anal di vidida, subcaudais de 66 a 80 (Vanzolini et aI, 1980).
DISTRIB UIÇÃO: Caatinga, Bacia do Rio São Francisco, e Oeste da Bahia (no
Cerrado). O Autor observou um exemplar em Correntina/Ba em 1991, Guanambi/Ba (Luis Moysés, com. pess. 1999), Brumado/Ba (Alex Ramos, com. pess.
2002). Ocorre do mesmo grupo nos cerrados do Brasil Central, parte do Sudeste e
porções Leste e Sul da Amazônia em manchas de cerrados a espécie Liophis meridionalis (SchenkeJ, 1901) (Foto n° 91). E ainda do Cerrado do Brasil Central, leste
da Amazônia, Tocantins e Mato Grosso ocorre a espécie Liophis paucidens (Hoge,
1953) (Foto n° 91B)
BIOLOGIA: Diurna, crepuscular; terrestre; alimenta-se de rãs, lagartos. É ovípara,
com ovipostura de 11 ovos (Cristiano Moura, com. pess. 1997) de 8 a 12 ovos
(Amaral, 1977).

34) JARARAQUINHA-DO-CAMPO, COBRA-CAPIM JARACUÇU-DE-PAPO-AMARELO

DESCRIÇÃO: Pequena, alcança 90 cm; pupila redonda, dentição áglifa, não peçonhenta. Colorido mutável conforme a idade e região; as 4 fotos descrevem bem suas
variações. Tais variações podem ser ontogenéticas, ou ocorrer de forma regional,
dessa forma, podemos encontrar indivíduos adultos com padrões cinza, laranja, ou
mesmo verde musgo. No Sul e Sudeste do Brasil, ocorrem outras subespécies, que
podem possuir até padrões avermelhados e marrons. lnternasais iguais ou mais curtas que prefrontais, frontal mais curta ou do mesmo tamanho que as parietais, loreal
tão longa quanto alta, ou mais alta, 1 preocular e 2 postoculares; 1+2 temporais; 8
supralabiais, quarta e quinta em contato com o olho; 4 ou 5 infralabiais em contato
com mental anterior, dorsais 19-19-15, ventrais de 146 a 164, anal dividida, subcaudais de 46 a 58 (Vanzolini et al, 1980).
DISTRIBUIÇÃO: Ocorre em toda a Caatinga e também em todo o Estado da Bahia.
Norte, Nordeste, Centro, Sudeste e Sul do Brasil. Ocorre ainda, no Sul da Bahia a
espécie Liophis amaral (Foto n° 96) relativamente parecida com o jovem dessa espécie (Antônio Argôlo, com. pess. 2001).
BTOLOGIA: Diurna, crepuscular; terrestre, alimenta-se de rãs, lagartos, anfisbênias,
e sapos do gênero Bufo (Reuber Brandão, com. pess. 2000). Ovípara, põe 8 a 12
ovos (Amaral, 1977).
COMENTÁRIOS: Quando manuseada exala forte odor pela cloaca.

35) COBRA-VERDE
Liophis viridis viridis (Günther, 1862] (Fotos n° 97 e 98)
DESCRIÇÃO: Pequena, dificilmente atinge 71 cm; pupilas redondas, dentição áglifa, não peçonhenta. A cor predominante é o verde-claro, sendo os filhotes dotados
de barras escuras no dorso; ventre branco-amarelado. Internasais tão longas quanto
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ESPÉCIES

largas, frontal mais longa que
loreal tão longa quanto alta, ou mais alta que
1 preocuJar e 2
8
quarta e quinta em contato com o
5 infralabiais em contato com a mental anterior, dorsais lisas com uma fosseta
J9-19-17. ventrais de 176 a 199, anal dividida, subcaudais de 69 a 83 (Vanzolini et
1980).
DISTRIBUIÇÃO:
áreas de pastagens,
do Nordeste;
..·p ambientes mais abertos. Nordeste e Norte de Minas Gerais. Ocorrem na
Liophis viridis
com
Caatinga, e bacia do Rio São
menores ventrais que a
porém no colorido, são idênticas
xon,

6 a 12 ovos (Amaral, 1977) Foi observado em
esta
um pequeno
Kentropix calcarata e predando uma rã
lus mystacinus.

ie perse-

J ARARAQUlNHA-DO-CAMPO

almadensis

n" 101 e 102).

n ..~·t"

BIOLOGIA: É diurna e terrestre, alimentando-se de pequenas rãs; é
de 4 a 8 ovos (Amaral, 1

pondo

36) COBRA-VERDE

Liophis

rt'Vlnn,p

(Linnaeus, 1758)

Pequena,
80 cm; pupilas redondas,
não peçonhenta. O colorido é, basicamente o verde-oi i va
nci
anterior do dorso, e às vezes marrom, principalmente na porção
na
labial clara. Ventre marior do dorso; possui faixa
culado de preto. Internasais tão
frontais, frontal mais longa que
alta que larga, uma escama
4 e 5 tocando o 01
quinta em contato com mental anterior, dorsais em 17-17-15, ventrais de 136 a 153, anal dividida, subcaudais de 66
a 79 (Cunha e
1
DISTRIBUIÇÃO: No Estado da Bahia só foi encontrada na faixa
mas
provavelmente deve ocorrer no Oeste no
muito comum em São Cristóvão-SE. Presente também no
Centro e Sul do Brasil.
(Venezuela,
Colômbia e
Ocorrem diversas
com vade
inclusive com tons vermelhos no Sul do Brasil.
BIOLOGIA:
crepuscular e terrestre, alimentando-se de rãs e
Martins e Oliveira (1998), também de Bufo marinus. É ovípara,

de pequeno porte, dificilmente
55 cm; pupilas redonnão
A cor predominante de fundo é o cinza, com
várias manchas dorsais de difícil definição; o jovem tende a ser mais melânico; o
ventre é
de
contrastado pelo vermelho intenso. Oito escamas suquarta e quinta em contato com o olho, dorsais 19-17-15, ventrais de 143
subcaudais de 49 a 73 (Peters e Miranda, 1970) .
Muito comum no Recôncavo Baiano, principalmente em restioe pastagens; Sul da Bahia
1992 e 2001) até Camamu e Ituberá/Ba; em
Salvador e litoral
é das colubrídeas mais abundantes. No restante do país
ocorre no Nordeste, Centro e parte do Sudeste.
BIOLOGIA: É diurna, terrestre, alímentando-se de rãs e lagartos; é ovípara, pondo
a 10 ovos (Amaral, 1977).
: Ocorre ainda Liophis carajasensis (Cunha, Nascimento e Avilan° 103) muito parecido com esta
só ocorre na Serno Pará. E
(Amaral, 1925) do Mato Grosso (Foto

COBRA-D' ÁGUA, JARACUÇU D'ÁGUA

miliaris mossoroensís

eLima

pequena
até 80 cm; pupilas redondas,
A cor de fundo é o llegro, chumbo-escuro ou verde-oliva escuro,
e, nos
posOs desenhos dorsais são de difícil
Narinas entre duas
1 preocular, 2
temporais 1+2; 8 supralabiais;
e quinta em contato com o olho, 10 infralabiais, dorsais 17-17-14, ventrais
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141 a 166, anal

subcaudais de 47 a 54 (Vanzolini et al, 1980).

Em todo o litoral do Nordeste até o
Santo ocorre a su~
L. miliaris merremii (Wied, 1821) (Fotos n" 106, 106B e 106C). Caatingas e bacia do Rio São
L. miliaris mossoroensis (Hoge e
1972) (Foto n" 105); do Sul de Minas, São Paulo, Paraná e Santa Catarina L. miliaris orinus (Werner, 19
n° 107 e 108). No Sul, parte do Paraguai,
e
ocorre L. miliaris semiaureus
1862) de cor amarela (Foto n°
109).
BIOLOGIA: Diurna,

e noturna; sempre em margens de
rios e
de girinos, rãs,
e répcom
de 9 ovos, em Junho de I 993, em Sal vador, para a
L. miliaris merremii. De 7 a 17 ovos
de
Recentemente essa
foi observada com grande
com. pess. 200 I) sendo pramanguezais de Ubatuba em São Paulo (Aline
ticamente a única espécie brasileira que foi encontrada com freqüência neste ecossistema.
alímenla~se

39) COBRA-D'ÁGUA, JARACUÇU-D'ÁGUA
Liophis cobellus

(Linnaeus, 1758) (Foto n° 110).

80 em;
redonda,
ifa, não peçonhenta.
com faixas indefinidas de cor
que
ao ventre e se mistura
ao vermelho intenso; uma escama preocular, 1 ou 2 postocuJar, loreal presente, 1+1
ou 3
8
quarta e quinta ou quinta e sexta em contato com O
dorsais 17anal dividida, ventrais de 130 a 179, sub-

DISTRIBUIÇÃO: Todo o litoral da Bahia, Nordeste e partes da
Centro
Sudeste e Norte do Brasil, com 2
No interior de São Paulo
ocorre com relativa
(Werner, 1909) (Foto n 111), muito
C;:'lJCI.'.IC e que ocorre do interior de São
se irradiando em

BIOLOGIA: Diurna e crepuscular; terrestre, semi-aquática, alimenta-se de
rãs,
e
sem dados de ovipostura.

I
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COBRA-D'AGUA, COBRA-VERDE
typhlus brachyurus

1887) (Foto n° 112).

Serpente de pequeno porte, dificilmente atingindo 60 em; pupilas
é o verdenão peçonhenta. A cor básica desta
com ventre claro. No
pequenas manchas claras
amarelas. Loreal mais alta que
uma escama
2 postoculares, 1+2
8 supralabiais, quarta e quinta em contato com o olho, 10 ou 11 infrala5 em contato com mentais
dorsais com fossetas apiciJares 19-19ventrais de 131 a 147, anal dividida, subcaudais de 47 a 54
e Nascímen1978).

É típica de cerrados; ocorre no oeste da Bahia, Norte, Nordeste
Centro eSudeste do Brasil
et
I
BIOLOGtA: Diurna,
alimentando-se de
rãs sapos. É
de 4 a 10 ovos (Amaral, 1977).

J 858) (Foto n° 113)

Pequeno porte, dificilmente ultrapassando 85 cm (Amaral, 1
ifa, não peçonhenta. Cor
verde-musgo, com
N"'~~nt", relativamente robusta e com
afiJada. Oito escae
em contato com o 01 ho, dorsais J7 -17 -15, ventrais
149 à 166, subcaudais de 52 a 73 (Peters e Miranda, 1970).
Ocorre na Chapada Diamantina/Ba e Oeste do Estado da Bahia.
Sudeste e Sul do país.
IUOLOGIA:Terrestre, diurna; alimenta-se de rãs e lagartos; ovípara, botando de 9 a
I ovos (Leitão de
1978).
do Sudeste e Sul possuem o ventre vermelho e uma lívertebral avermelhada em
popul

CIPÓ, COBRA·ESPADA
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Médio porte, podendo
1,80 m; pupilas redondas,
não
O colorido predominante de fundo é o verde nos jovens, e
verde-azulado nos adultos; possui três faixas
uma central e duas laleventre claro. Frontal mais
que parietais, 23 a 28 dentes maxilares, nasal
semidividida, loreal normalmente ausente, uma escama préocular, 2 postoculares, a
é duas vezes maior que a
1+2
9 supralabiais,
11 infralabiais, dorsais quilhadas, com fossetas apicilares
dorsais 15-15-11,
ventrais de 152 a
anal
subcaudais de 143 a 173 (Vanzolini et
1980;
Cunha e Nascimento, 1978).

(Dun, Birbr et Dum, 1854)

n" I

atingindo 40 em,
olhos
mente separados das
dentição áglifa, nao peçonhenta. Rostral alta
coloração dorsal de fundo cinza ou castanho claro, com três séries de
manchas
ou
bordeadas ou não de cores claras, algumas vezes
fundidas, e nos
tons avermel
da cauda com um
et ai, 1975; Amaral, 1977; Scrocchi e
1993). Sete escamas suprala9 infralabiais, 2+6 ou 2+3
dorsais 21-21-17, ventrais mais de
anal di vidida, descrição de Lema (1994) para L. dorbignyi

DISTRlBUIÇÃO: Todo o litoral da Bahia, áreas de
e Chapada DiamantinalBa.
Nordeste.
desde o México até o norte da
BIOLOGIA: Diurna; terrestre e arborícola alimenta-se de
Ovípara, pondo de 6 a 12
e
ovos (Amaral, 1977); na Bahia,
de 6 ovos, em maio
Moura,
com. pess. 1996).

Sul do Brasil (Argentina, Uruguai e Paraguai).

A mesma da anterior.

CORAL NARIGUDA

NARIGUDA

matogrossensis (Scrocchi e

n" 116).

Pequeno
atingindo 50 em, pupilas redondas, dentição áglifa,
não peçonhenta. Rostral alta e levantada dando um aspecto "bicudo"; cor de fundo
marrom claro ou escuro, com bandas transversais
mais escuras que o dorso, a
borda dessas bandas dorsais podem ser de cor clara como o branco. Escamas internasais em forma
1 ou 2
2
1+2 ou 1+1
7 supralabiais, 3 e 4 em contato com o olho, raramente
em contato com o olho, 7 a 9
dorsais lisas em 19-19a 155, subcaudais de 22 a 37
et ai, 1975).
DISTRIBUIÇÃO: Piauí, Tocantins, Goiás, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraná.
Provavelmente ocorrendo no Oeste da Bahia no cerrado. Recentemente Antônio Argôlo, (com. pess. , 2002) encontrou esta
no cerrado de Rio de Contas/Ba na
Diamantina.
BIOLOGIA:

61

FALSA-JARARACA, JARARACA DA PRAIA, NARIGUDA

Leptophis ahaethula liocercus (Wied,

1864)

I

alimentando-se de rãs: é ovípara sem dados de

1993) (Foto n° 11

Pequeno porte alcançando 50 em, pupilas redondas, rostral levantada
não peçonhenta. Colorido de
anéis branentre os anéis negros, e anéis vermelhos de maior tamanho, cabeça negra. Uma
2 ou 3 postoculares, 1+2 ou +3
7 ou 8 e raramente 9
10 ou 11 infralabiais, dorsais Usas em 21-21 17 ou 21-21-19, ventrais
"~~~,,~,,, e Cruz, 1993).
Mato Grosso do Sul.
BIOLOGIA: A mesma das

pC'r\pr'IPc

anteriores.

Além dessas três
vivem no
histricus
semicinctus. Sendo a primeira parecida com L. nattereri, porém com
dorsais estreitas e a
com
mas com o anel maior de
amarela e os anéis vermelhos marginados pelos anéis negros.
~--_

...~......_
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46) DORMIDEIRA, JARACUÇU-DE-PAREDE, JARARACA
(Fotos n° 119 e 1

annulata

Pequena, é raro
cabeça bem destacada do corpo, dentição
Colorido de fundo marrom, de
vários tons; no dorso,
começa uma faixa escura que segue a Jinha
larga e sinuosa até 113 do corpo, vai se interrompendo e se transforma
em manchas escuras arredondadas, ovais ou compridas. Nas laterais, possuem ocelos lado a lado. Nasal dividida, Ioreal presente, I escama preocular, 2
1+ 1 ou 1+2 temporais, 8
quarta e quinta em contato com o 01 ho, 10 ou
1I
5 em contato com mentais anteriores, dorsais com fossetas
res, dorsais 19 ou 21 filas, ventrais de 86 a 198, anal
subcaudais de 83 a
102
1

ovos e
Ovípara,

e noturna; terrestre,
alimenta-se de rãs, seus
e também ovos de aves (Jean Domalain, com. pess. 1999).
de 6 a 12 ovos (Amaral,

COMENTÁRIO: Oculta-se em frestas de casas de barro, daí o nome
Temida,
acredita-se que
o que a serpente representa bem, achatando a cabeça
de tal forma que assusta leigos, ao simular este comportamento
das
peçonhentas.
manipulada
forte odor pela cloaca.

47) CORAL-FALSA
Oxyrhopus

e Romano,
de pequeno

n° 121).
1, 2 m; pupilas

63

opistóglifa;
Colorido
em
preto e branco,
ventraL Escamas 2+3 temtríadas imperfeitas, com as cores atingindo a
10
dorsais lisas em 19-19-17 filas, com duas fosventrais de 184 a 213, subcaudais de 73 a 90 (Zaher e Caramaschi,

No Nordeste
disjuntas, ocorrendo em partes do litodesde o Ceará até a Bahia. Sudeste e Sul do Brasil.
BIOLOGIA: terrestre, noturna, alimentando-se de
ra, colocando até 18 ovos. (Francisco, 1997).

é ovípa-

CORAL-FALSA
Oxyrhopus

Comum no .Iitoral da Bahia, e se distribui
litoral até São Paulo. Presentes nas regiões Norte, Nordeste, Centro do país. Um
coletado em
Petrolina
2000), a
ares para a
de Itaparica, no
1
exemplares para
e Brumado/Ba
Rio São Francisco
(AJex
com. pess.
seriam os unlcos
que foram
embora possam ter sido coletada nas matas ciliares do Rio São
do Brasil se mostra
neste
de habitat

I

,,,,,.,fll.flU,' (Duméríl e Bibron, 1854) (Foto n° 1

raramente
opistósemi-peçonhenta. Colorido
em tffadas
de vermelho,
e
ventre marfim. Dorso da
branco ou manchado de preto. Internasais muito mais curtas que prefrontais, loreal muito mais longa que alta, uma escama preocular e 2 postoculares, temporais 2+3,8 supralabiais, quarta e quinta em
contato com o olho, 9 infralabiais, 4 ou 5 infralabiais em contato com o par anterior
mentais, 10 a 15 dentes maxilares, dorsais lisas com fossetas
dorsais
19-19-17 ou 21 19ventrais de 175 a
subcaudais de 51 a 94 (Vanzolini et
Cunha e Nascimento, 1978).

É muito comum em

Recôncavo
Diamantina e áreas de caatinga. Todo o
do Sudeste, e no leste da Amazônia.

Litoral
Centro,

de lagartos diurnos do
por anáfato
devendo ser uma espe- .
nesse tipo de presa, ao menos as
Autor (Bacomo a
é noturna, ela deve
em seus
noturnos.
adultos também predam camundongos. Ovípara, põe de 4 a 14 ovos;
em várias épocas do ano, indiferentemente; filhotes nascem com média
20cm.
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COMENTÁRIO: É muito temida pelos homens do campo, que não distinguem esta
coral falsa das verdadeiras.

49) CORAL-FALSA

Oxyrhopus !hombifer (Duméril, Bibron e Duméril ,1854) (Fotos n° 123 e 124).
DESCRIÇAO: Pequena, é difícil que atinja 70 cm; pupilas verticais, dentição opistóglifa, semi-peçonhenta. Cor de fundo predominante amarelo-avermelhado, cada
escama dorsal escurecida na pane posterior; do dorso, descem losangos escuros com
manchas variáveis de tom vermelho entre eles.
DISTRIBUIÇÃO: Chapada Diamantina: Lençóis e Mucugê/Ba, primeiro registro
para o Nordeste (Argôlo e Freitas, 2000; Jean Domalain, com. pess. 1999). Centro e
Sudeste do país.
BIOLOGIA: Terrestre; crepuscular e noturna, alimenta-se de lagartos. Ovípara, põe
de 12 a 16 ovos (Amaral, 1977); posturas de 4 a 7 ovos em cativeiro, de outubro a
abril (Jean. Domalain, com. pess. 1999) de 4 a 15 ovos (Leitão de Araújo, 1978). Segundo Geraldo Brisola (com. pess. 2002) esta espécie é batracófaga e habita lugares
úmidos.

50) CORAL FALSA

lise fecal, foi encontrado penas de filhotes de pássaros (Cristiano Moura, com. pess.
2001); é ovípara, pondo de 12 a 16 ovos (Amaral, 1977).
COMENTÁRIO: No litoral Norte da Bahia, a partir de Salvador, não é comum, com
poucos registros; também Salvador, Camaçari, Catu, Mata de São João e Feira de
Santana, e ainda no Planalto de Conquista (Antônio Argôlo com. pess. 2000), sul da
Bahia. Para o Sudeste e Sul do Bras:! ocorre a espécie Oxyrhopus clathratus (Foto
11" 128), no Sul da Bahia e região Amazônica ocorre Oxyrhopus formossus (Foto n°
129) (Argôlo, 1992 e 2001) onde se mostra muito rara e exigente quanto à tlorestas
í:onservadas (Cunha e Nascimento, 1993; Argôlo, 2001).

CORAL-FALSA

Simophis rhynosloma (Schlegel 1837) (Foto n° 130).
DESCRIÇÃO: Pequena. raro atingindo 1,0 m (Jordão e
1996); pupilas
redondas, dentição áglifa, não peçonhenta. Colorido típico das corais, em tríadas
de vermelho, preto e branco, com duas faixas brancas separando as negras; venIre manchado de preto. Extremidade da cabeça muito afilada, com aspecto pontudo.
DISTRIBUIÇÃO: Oeste da Bahia, no Cerrado; Centro, Sudeste e Sul do Brasil,
em áreas secas (Amaral, 1977).

Oxyrhopus petola (Linnaeus, 1755) (Fotos n° 125 a 127).
DESCRIÇÃO: Pequena, raro alcançar [,4 m; pupilas verticais, dentição opistóglifa.
semi-peçonhenta. A cor de fundo básica é o negro, com faixas claras e vermelhas
muito variáveis conforme a idade. Adultos podem ser inteiramente cinza, com a parte posterior da cabeça avermelhada (populações de São Paulo). Ventre claro, lOTeai
mais larga que alta, 1 ou 2 escamas preoculares, 2 postoculares, 2+3 temporais, 8 supralabiais, quarta e quinta em contato com os olhos, 10 infralabiais, 5 em contato
com mental anterior, dorsais lisas, com fossetas apicilares, em 19-17 filas, ventrais
de 199 a 219, subcaudais de 96 a 115 (Cunha e Nascimento, 1978).
DISTRIBUlÇÃO: Litoral da Bahia, na faixa de Mata Atlântica. Norte, Nordeste e
Sudeste do Brasil. (Panamá, Bolívia, Equador e Peru).
BIOLOGIA: Terrestre, noturna, alimentando-se de lagartos e roedores; em uma aná-

BIOLOGIA: Terrestre, diurna e noturna; ovípara, botando de 2 a 7 ovos (Jordão e
Bizerra, 1996); alimenta-se de lagartos e camundongos. Rara e pouco conhecida.

SYPHLOPHIS
,\'yphlophis leucocephalus (Raddi, 1820) (Foto n° 131).
Pequena, atinge 88 cm; pupilas verticais, dentição opistóglifa; semipeçonhenta. Colorido difícil de se descrever; dorso cinza claro com manchas negras
por todo o dorso. Cabeça destacada, clara com pequenas máculas negras. Corpo
compressa lateralmente.
Sul da Bahia (Argôlo, 1992); Sudeste e Sul do Brasil. Ocorre ainda S. pulcher de colorido dorsal vermelho com ocelos negro que se distribui do sul
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Amazônica, Rondônia. Indivíduo da foto coletado no Ma-

BIOLOGIA: Arborícola, noturna, alimentando-se de
aves (Cunha e Nascimento, 1978) e serpentes (Argôlo,
a 12 ovos (Amaral,

(Duellman, 1
é ovípara, pondo de 8

BIOLOGIA:

CORAL,

Siphlophis compressus (Daudin, 1803)

noturna, a I imentando-se de rãs
e lagartos
et ai, 1998); é
de hábitos muito pouco conhecidos.

sem dados de

CIPÓ-BICUDA
n° 132).
'LVlJ"'LL.\

DESCRIÇÃO: Médio porte, atingindo 1,5 m, pupilas
dentição opistósemi peçonhenta, cabeça bem destacada do corpo, que se apresenta compressa lateralmente. Colorido
fundo vermelho claro, ou
com barras estreitas
negras no
parte do dorso do pescoço negra, com dorso da cabeça amarelo
na
posterior. ventre amarelo
uma escama
2 postoculares,
2+3 temporais, 8 supra labiais, quarta e quinta em contato com o olho, 9 infraladorsais lisas 19-19-15. escamas vertebrais maiores que outras dorsais, ventrais de 232 a 250, subcaudais de 104 a 11 O
e
1978 e 1993).

°

Litoral de
até o Rio de Janeiro,
Colômbia e Bolívia).

Recentemente transferida do
te, 1999) para o gênero

Tripanurgus

aeneus

(Fotos n° 134

Médio porte, atingindo
m; pupilas redondas,
muito comsemi-peçonhenta. Cor de fundo marrom-claro,
guIar é amarelo intenso até às lacom finas estrÍações branco-amareladas; a
corpo delgado, compressa lateralmente, e cauda muito
Escamas da camuito alongadas,
alta,
I
8
quinta e sexta
em contato com o
raramente 10
ventrais de
a 201, anal d
subcaudal de 159 a 198
lini et ai, 1
Cunha e
I

Amazônica. (Ve-

É comum em todo o Estado da
particularmente no litoral.
Todo o Brasil. (Quase toda a América do Sul a leste dos Andes, América

Terrestre, arborícola, alimentando-se de lagartos; é ovípara botando 9
ovos (Martins e Oliveira. I

e Pruden-

54) SIPHLOPHIS WORONTZOVI
Siphlophis worontzovi

Cl:'D')Cl\fTCÇ

1939) (Foto n° 1

Serpente de pequeno porte,
1. O m;
cais,
destacada do corpo;
semi-peçonhenta.
negro com faixas amarelas e dorso vermelho. Possui o corpo muito
mido
uma escama preocular, 3
2 ou 3
8 supralabiais; 3, 4 e 5 em contato com o olho, 9 infralabiais, ventrais 232, subcaudais
107(baseado em um indivíduo)
1993).

alimentando-se de
e
É ovípaO autor observou uma postura de 6 ovos em
em novembro de 2002 que são extremamente
chea medir 5 em, por apenas 1, 5 em de largura,

BIOLOGIA:

Relativamente difícil de ser avistada em seu habitat,
mimetiza-se bem e, se perseguida,
com
abre a boca mostrando a mucosa bucal de cor lilás forte. É bem U~"}J"A~U à vida arborícola, seus movimentos
e da língua seguem um ritmo
com o balançar dos galhos das árvores ao vento.

PARANABÓIA,
PAGAIO

VERDE, BICUDA e COBRA PA-
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i, 7 m, pupilas
opistó~
muito afi!ada, dando o aspecto "bícudo" típico do gênero, Escamas da
do corpo de
escuro no dorso e laterais, ventre
mais claro, com
amae com uma discreta faixa de cada ladO da
no ventre, um par de linhas
amarelas nas bordas das
e corpo comprimido
loreal ausente.
Uma escama preoclllar, 2
I +2 temporais, 10
quinta, sexta
e sétima em contato com os 01
10 infralabiais, dorsais lisas fracamente carenadas com fossetas apiedares, em 17-13 filas, ventrais de 188 a
anal dividida.
subcaudaís de 144 a 162
1978).
Médio porte,

Amazônica, (México, América

Guianas. Equador,

69

iro registro para a
Peru, BoHvia e

É oví-

IOLOGIA:

n" I
porte podendo
I, 8 m;
as re~peçonhenta. A cor de fundo que predomina

AmazÔnÍ·

cos a leste dos
BIOLOGIA: TeJTcstre,
xos de

enxerga muito bem
muito apurados,
uma velocidade
É ovípara pondo 6 a 10 ovos (Martins e Oliveira, I

COBRA CIPÓ, BICUDA
argenteus

(Foto n° 137).

cinza
ou
cinza, com 3
nhas escuras longitudinais que se iniciam no foci
passam através d
olhos e se estendem até a cauda.
de peq
nos pontinhos negros
irregularmente; ventre amarei com 3 lin
oliva escuro longitudinalmente, sendo a mediana um pouco mais estreita eclara
e Nascimento, I
Escamas da
e do corpo de aspecto
loreal presente ou ausente, I ou 2 preoculares, 2
1+2
6
uartatocando o
dorsais lisas em 17 fil as
fossetas apieiJares, ventrais de 184 a 212, subcaudais 169 a 195
1

é

a serpente mais facilmente avistada na
o encontro desta
e, provavelmente, a mais comum, sendo muito
, o sertanejo a conhllce tão bem que â ignora, considerando-a

COBRA-VERDE,

DISTRlBUIÇAo:
Morro do Chapéu,

Diamantina/Ba. área de Cerrado

BOIOBI
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porte,
pouco mais de 1, O m, pupilas redondas. dentição opistóglifa, semipeçonhenta, colorido geral inteiramente verde escuro, com o ventre um pouco mais claro,
relativamente
Uma
escama preocular, 2 postoculares, 1+2 temporais, 8 supralabiais, quarta e quinta
em contato com o olho, dorsais lisas com fossetas
em 19-17 fi
ventrais de 210 a
anal dividida, subcaudais de 114 a 127 (Cunha e Nascimento, 1978).

I

71

Ocorre em todo o Estado da Bahia, e em todos os biomas. NorCentro, Sudeste, parte da
Norte e Sul do Brasil. (Argentina,

BIOLOGIA:
nutre-se de rãs,
ovos de répteis, aves e pequenos roedores. Ovípara, põe de 4 a 12 ovos (Amaral, 1977). Em Sa
duas
puseram 9 ovos em
e 7 ovos em
De 7 a 8 ovos (Leitão de Araújo,
1978), de 1 a 11 ovos (Molina e Rocha, 1996).

com uma
isolada no Sul da BaColômbia, Guianas, Peru, Bolívia, Paraguai)

o gênero Philodryas é um grupo considerado perigoso, se a ser-

BIOLOGIA:
arborícola e diurna, alimenta-se de ratos e lagartos, e provasem dados de ovipostura (Amaral, 1
Recenterãs e aves; é
mente Marques, (1999), observou um comportamento defensivo bem interessante:
um indivíduo se armou, inflou o
ea
e abria a boca num ato que assusta
predadores, caso fique acuada.

houve casos, no Sudeste e Sul brasíleiro relativamente graves (Araújo et
1997; Silva e Buononato, 1984). Existem no Brasil nove
ocorrendo também no Sul do
muito
com Philodryas patagoniensis, embora P. amaldoi
mais escura e com
espaços entre as escamas escuros. Ocorre ainda na
oeste do Brasil Central
a ambientes abertos e
(Foto n° 142). E com
arenosos, Philodryas psammophídeus
n° 143), sendo estas três
ovípasem dados de
alimentando-se de pequenos vertebrados e OCO[vizinhos à região Sul e Centro Oeste do Brasil (Leynaud e Bucher,

hia
et
(Cunha e Nascimento, 1978).

COMENT ÁRIO: Pode ser confundida com a
parecida
no entanto, a P. viridissimus
ventrais e subcaudais mais elevadas, além de
verde mais intenso e
algo mais afilada.

CIPÓ, COBRA-ESPADA, PARELHEIRA, CORRE-CAMPO
60) CIPÓ- VERDE, COBRA- VERDE
1837)

n°

(Lichtenstein, 1823) (Foto n° 140 e 141).
Pequena,
1,36 m (observado pelo autor em ltapebi/Ba em
janeiro de 2003); pupilas
opistóglifa,
Colorido predominantemente verde-escuro no dorso e claro no ventre, com
nas populações do extremo-Sul do Estado da
que têm uma nítida faixa
sendo u ma forma de
das popu I
do
constatar a mesma faixa postocular em indi víduos do Cerrado do Mato Grosso,
do Sul, Sudeste e parte do Centro
cor de bronze, e uma linha de mesma cor pela
quanto alta com mental
dorsais com uma fosseta
raramente 21 no pescoço, 19 no meio do corpo e 15 próximo a c
de 175 a 210, anal dividida, subcaudais de 95 a 126.
et ai,
nha e Nascimento, 1978).

pode atingir 1,6 m. Pupilas redondas, dentição opístóde fundo marrom-acinzentado, com ventre
em indivíduos mais
se
com manchas

Ocorre em todo o litoral do Estado da Bahia, tendo certa preferência por
recentemente, foi encontrado um
no
de
São Cristóvão/Se e na
de Barra de Mamanguape, Litoral Norte da Paraíba.
Centro
Sudeste e Sul do Brasil. ~
BIOLOGIA:
diurna; alimenta-se de
aves serpentes e roedoTambém de pequenos
(Gonzaga et aI 1997).
de 8 a 14
ovos (Amaral, 1977).
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COMENTÁRIO: Durante muito tempo, não havia
toral do
no entanto, urna
comum,

de sua ocorrência no I i-

CIPÓ-VERDE

Muito rara e pouco

I
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sabe-se que habita campo-cerrado.

COBRA-MARROM

I, O m; pupilas redondas,
O colorido é verde
com as labiais um pouco amaurna característica que a distingue fácil de outras
as escamas dorsais
1+2
dorsais carenadas em 21-21 17; 19-19-17, e 19-21-17; ventrais de 155 a
dais de 97 a 139

Pseudablades

(1ao,1866)

na

50 cm (Amaral, 1977), pupilas
marrom uni forme
os espaços entre as escamas levemente escuras c
ventral mais clara.
Brasil Central até a

Só foram encontrados alguns exempl
na
Rio de Contas
este registro mais ao norte dessa
Nordeste do
e Bolívia).

BlOLOGIA: terrestre,
de

BIOLOGIA:
8 a 14 ovos

Pseudoboa

alimentando-se de rãs e "H)""rf(~" É

Philodryas lívidum (Amaral, 1923) (Foto n° 146),
Pequeno porte, atingindo 90 em,
dentição
Colorido
é o cinza
de forma longitudinal por todo o corpo. Oito escamas
9 infraJabiais, I
preocular e 2 postoculares, 1+2
dorsais 17-17-13, 17-17-15, ventrais de
148 a 1
subcaudaís de 66 a 86 (Thomas e
(996),
Só foram encontrados 20
em 13 localidades dos Estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul e Goiás. (Thomas e
1996;
e
I
sem dados de

aUmentando-se de

ocorrendo em ambientes abertos.

é

sem dados

COBRA-PRETA,

CINZA

BIOLOGIA: terrestre, diurna,

DO BRAS1L

caracteres

aestivus

63)

rrm',,,,cvrc

e

I, Bibron e

na 148 e

atinge 1,2 m;
opístóglifa, semiO colorido varia com a idade; filhotes nascem com a
branca e
corpo totalmente vermelho-claro e que
indivíduos com malhas brancas; por
Uma escama preocular e 2
4 infralabiaís em contato com mental
e quinta em contato com os
anterior, dorsais com 2 fossetas apici/ares, dorsais 19-19-17, ventrais de 197 a
subcaudais de 75 a 98
et alo
Todo o Estado da
em todos os biomas; é interessante ootar
que a variedade malhada de branco não ocorre em certas áreas, como o litoral Norte
Bahia, além dessa variedade
Centro e Sudeste
Brasil.
noturna; nutre-se
e seus ovos,
de 5 a 8 ovos em dezembro; filhotes nascem em
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com média de 33 cm (dados obtidos em 3 oviposturas) (Marco Freitas, obs. pess.
1997).

As

ESPÉCIES DE SERPENTES DO BRASIL

I

75

BIOLOGIA: Terrestre, fossorial (o que a faz difícil de ser observada) e noturna; alimentando-se de lagartos fossoriais Notobachia ablephara (Cristiano Moura, com.
pess. 1994). Ovípara, sem dados de ovipostura.

COMENTÁRIOS: É freqüente o encontro desta espécie com padrões anômalos de
cores e desenhos como mostra as Fotos n° 150 eIS!.

68 ) PHIMOPHIS SCRIPTORCIBATUS

66) COBRA-DE-NARIZ

Phimophis scriptorcibatus (Rodrigues, 1993) (Foto n° 154).

Phimophis guerini (Duméril, Bibron e Duméril, 1854) (Foto n0152)

DESCRIÇÃO: Serpente de pequeno porte, alcançando 30 cm, pupilas verticais, dentição opistóglifa, semipeçonhenta. Colorido dorsal pardo avermelhado claro, com a
parte dorsal da cabeça e primeiras dorsais de tons escuro; rostral normal, não levantada. Uma escama preocular, 2 postoculares, loreal ausente, 8 supralabiais, quarta e
quinta em contato com o olho, dorsais em 19-19-17, ventrais de 131 a 150, subcaudais de 36 a 52 (Rodrigues, 1993).

DESCRIÇÃO: Pequena, atinge 70 cm; pupilas verticais, dentição opistóglifa, semipeçonhenta. Escama rostral bem levantada. O colorido de fundo é o marrom ou cinza chumbo, com ventre claro; o jovem possui cabeça e o dorso mais claros; possui
uma linha dorsal, clara e discreta, que se estende até à cauda, alguns indivíduos não
apresentam esta linha.
DISTRIBUIÇÃO: Recôncavo e litoral Norte da Bahia, com poucos registros; habita áreas de mata, restingas litorâneas e caatinga. Somente foi encontrada em
Mutuípe, Elíseo Medrado, Santa Terezinha, Mata de São João e Feira de Santana/BA. Nordeste.
BIOLOGIA: Terrestre, provavelmente fossorial e noturna. Foi encontrado no estômago de u~ indivíduo o lagarto Ameiva ameiva; ovípara, sem dados de ovipostura.
COMENTARIO: Talvez não seja rara, mas os hábitos fossoriais que possui, pode
tornar o contato com o homem difícil.

67) COBRA DA TERRA
Phimophis iglesiasi (Gomes, 19 J 5) (Foto n° 153).
DESCRIÇÃO: Pequena, raramente atinge 50 cm; pupila vertical, dentição opistóglifa, semi-peçonhenta. Cor de fundo vermelho-claro, com uma mancha escura no dorso
da cabeça e nas primeiras dorsais, ventre branco-amarelado; rostral pontuda e levantada.
DISTRIBUIÇÃO: Foram observados poucos exemplares no médio Rio São Francisco, Juazeiro/Ba e Petrolina/Pe (Cristiano Moura, com. pess. 1999), Cocos/Ba (Reuber Brandão, com. pess. 2000). Nordeste e Centro do Brasil.

DISTRIBUIÇÃO: Encontrada unicamente nas dunas do Rio São Francisco, margem
esquerda, em Ibiraba e Queimadas na Bahia.
BIOLOGIA: Terrestre, fossorial, habita áreas de caatinga com solo arenoso e dunas;
alimenta-se de lagartos terrestres e fossoriais, e é ovípara porém sem dados de ovipostura.

69) PHIMOPHIS CHUI
Phimophis chui (Rodrigues, 1993) (Foto nO 155).
DESCRIÇÃO: Pequeno porte, alcançando 40 cm, pupilas verticais, dentição opistóglifa, semipeçonhenta, colorido dorsal alaranjado mais vivo que a espécie anterior, e
mancha dorsal do início do pescoço mais escuro quase negro, ventre claro. Rostral
não levantada. Uma escama preocular, 2 postoculares, loreal ausente, fundido com
prefrontal,2 temporais, 8 supralabiais, quarta e quinta em contato com o olho, 8 ou
9 infralabial, dorsais em 19-19-17, ventrais de 163 a 169, subcaudais 47 (Rodrigues,
1993).
DISTRIBUIÇÃO: Encontrada unicame~nte, até agora em Santo Inácio, região de dunas da margem direita do Rio São Francisco na Bahia.
BIOLOGIA: Terrestre, fossorial, habitando caatinga de solos arenosos e dunas, apa-
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rentemente deve se alimentar de lagartos como outras do gênero; é ovípara sem dados de avi postura.
70) CAINANA , CANINANA, MALHA DE TEIÚ

Spi!o/('s flul/a/us pullatus (Linnaeus, 1758) (Foto nO 156).
DESCRIÇÃO : Médio porte pode chegar a cerca de 3 m; pupilas redondas, dentição
áglifa, não peçonhenta. O colorido de fundo é o preto, parte anterior do corpo rajada
e estriada de amarelo-vivo ou limão, cores que se contrastam muito, dando-lhe um
aspecto muito belo. Possui quilhas dorsais. Nasal dividida, loreal ausente ou presente, uma escama preocul ar, 2 postocular, temporais irregulares, 6 a 9 supralabiais, 6
ou 7 infralabiais, 4 infralabiais em contato com mental anterior, dorsais quilhadas
com 2 fossetas apicilares grandes no pescoço que podem ser 12 ou 14, 16 no meio e
10 ou 12 próximo da cloaca, ventrais de 210 a 233, subcaudais de 104 a 123 (Vanzolini et aL, 1980; Cunha e Nascimento, 1978).
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guiares, ventre claro. Narina entre duas nasais que podem estar fundidas, uma escama preocular, 2 postoculares, loreal ausente, temporais 1+1; 7 supralabiais, terceira
e quarta em contato com o olho; 4 infralabiais em contato com mental anterior; dor~
sais 15- 15-15, ventrais de 128 a 160, anal dividida, subcaudais de 40 a 64 (Vanzohm
ef aL, 1980; Cunha e Nascimento, 1978).
DI STRIBUIÇÃO: Todo o Estado da Bahia, todo o Brasil. (Quase toda a América do
Sul, a leste dos Andes até o Norte da Argentina, América Central e parte da América
do Norte).
BIOLOGIA: Fossorial, terrestre, diurna; alimenta-se de artrópodes fossoriais, insetos, minhocas e centopéias. É ovípara, sem dados de ovipostura.
COMENTÁRIO: Juntamente com os filhotes de CLelia, Boiruna e Pseudoboa, e os
gêneros ApostoLepis, PhaLotris e ELapomorphus, são extremamente temidas pelo povo nordestino, que lhes atribue veneno de efeito mu ito rápido, chamando-as de "cinco-minutos", "sete-minutos" "11 horas" etc.

DISTRIBUIÇÃO: Ocorre em todo o Estado da Bahia e em todos os biomas, não
sendo muito observada na Caatinga. Todo o Brasil. No Sul e Sudeste ocorre a subespécie S.pullatus maculatus, mais amarela e comum, sendo considerada uma das colubrídeas mais abundantes da Mata Atlântica do Sudeste.

72) BOIPEVA, ESPA RR A DE IRA, JARA CUÇU-DE-TAPITI , JAR ACUÇ U,

B IOLOGIA: Terrestre, arborícola, diurna; alimenta-se de rãs, lagartos, serpentes, aves, morcegos, ovos e roedores. Ovípara, põe de 10 a 16 ovos (Amaral,
1977).

DE S CRIÇÃO: É de pequeno porte, raramente atinge 1,35 m; porém robusta;
pupila redonda, dentição áglifa, não peçonhenta. Colorido de fundo muito variáve l: cinza, alaranjado, marrom, musgo, oliva, enegrecido, amarelado, podendo
ter desenhos em forma de trapézio imitando o gênero Bothrops ou não; ventre
claro; faixa postocular nítida. LoreaJ mais alta que longa, I ou 2 escamas preocular, 2 ou 3 postoculares, freqüentemente 1 ou 2 sub-oculares, 1+2 temporais, 7
supralabiais, raramente 8, terceira e quarta em contato com o olho, 5 ou 6 infralabiais em contato com mental anterior, dorsais com 1 fosseta apicilar, dorsais
19- 19-17, ventrais de 139 a 159, anal dividida, subcaudais de 32 a 46 (Vanzolini
et aL, 1980).

COMENTÁRIO: É muito temida pelas populações rurais, que lhe atribuem
agressividade extrema. Quando assustada, infla o pescoço, dando uma impressão de ser maior, e vibra a cauda, produzindo sons característicos de atrito com
folhas secas.
71) COBRA-DA-TERRA, CINCO-MINUTOS, ONZE-HORAS

Tantila melanocephala (Linnae us, 1758) (Foto n° 157).

MA LHA-DE-SAPO, JARARACA
WagLerophis merremii (Wagler, 1824) (Fotos n° 158 a 163).

DIS TRIBUIÇÃO: Todo o Estado da Bahia, em todos os biomas, evitando matas
conservadas. Nordeste, Centro, Sudeste e Sul do Brasil.

DESCRIÇÃO: Peque na, rarame nte atinge 50 cm; pupi las redondas, dentição opistó-

gli~a , ~emi-p~ç ollhc llta. Dnrso marrom-avermelhado, com uma ou três linhas longitudInaI S estreitas, ou nH': SIl10 se m linhas. Cabeça anegrada, com manchas claras irre-

BI O LOGIA: Terrestre, diurna e crepuscular; alimenta-se, basicamente sapos do gênero Bufo e outros anfíbios. Ovípara. põe de 6 a 40 ovos (Amaral, 1977).
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COMENTÁRIO: Temida pela população rural. que a tem como peçonhenta. É, às
vezes, muito agressiva, encenando botes que assustam, e também se achatando muito. Tem dois dentes aumentados na parte posterior da maxila (Foto n° I B) que servem para perfurar os pulmões dos sapos; é uma das poucas espécies imunes às toxinas desses anfíbios. Assim como Pseudoboa nigra, coloniza áreas desmatadas e
transformadas em pastagens e culturas.
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DESCRiÇÃO: Pequeno porte, atingindo l, 36 m, pupilas redondas, dentição áglifa,
não peçonhenta com dentes aumentados na porção superior posterior da boca, que
.\ervem para perfurar os pulmões dos sapos. Inteiramente cinza ou marrom com barras negras contrastando muito pelo corpo. U ma escama preocular, 2 posto~ulares,
1+2 temporais, 8 supralabiais, quarta e quinta em contato com os olhos, 11 lI1fr~I~
biais. dorsais lisas, com fosseta apicilar em 21 filas; ventrais de 124 a 145, anal diVIdida, subcaudais de 31 a 38 (Cunha c Nascimento, 1978).

73) JARARACA, JARACUÇU, MALHA-DE-SAPO
Xenodon rhabdocephalus (Wied, 1824) (Foto n° 164 e 165).
DESCRIÇÃO:Pequena, raramente alcança 94 em; pupilas redondas, dentição
áglifa, não peçonhenta. Colorido de fundo cinza ou marrom. com trapézios escuros que imitam uma jararaca verdadeira; ventre manchado, ao contrário da espécie anterior. Uma escama preocular. 2 postoculares. superior maior que o inferior, I +2 temporais, 8 supralabiais, quarta e quinta em contato com o olho, 10
infralabiais, 5 em contato com os mentais anteriores, dorsais com fossetas apicilares, dorsais 19-19-19, ventrais de 134 a 156, subcaudais de 40 a 50 (Cunha e
Nascimento, 1978).
DISTRIBUIÇÃO: Mata Atlântica do litoral da Bahia e região Amazônica.
Ocorre a partir do Planalto de Conquista/Ba se irradiando para o Sudeste e sul
do Brasil Xenodon newiedii (Gunther, 1863) esta espécie é relativamente parecida com Xenodon rabdocephalus. Ocorre também no Sul e Sudeste do Brasil a
espécie Xenodon guentheri (Boulenger, 1894) (Foto n° 167).
BIOLOGIA: A mesma da espécie anterior, comendo também rãs e girinos (Martins
e Oliveira, 1998); é ovípara, pondo de 6 a 10 ovos (Amaral, 1977).
COMENTÁRIO: O mesmo da espécie anterior, com quem é muito confundida; só
um herpetólogo pode diferenciá-las com segurança. Possui características de desenhos corporais que imitam perfeitamente serpentes do gênero Bothrops.Este gênero
possui dentes modificados como em Waglerophis (Foto nOIB) com as mesmas
funções.

DISTRIBUIÇÃO: Região Amazônica, e Bahia (embora não se tenha encontrado registros recentes na Bahia) (Argôlo, 2001; Cunha e Nascimento, J 993) (Venezuela,
Guianas, Suriname, Colômbia, Peru, Equador).
BIOLOGIA: Tenestre, diurna, alimentando-se de anfíbios e anuros, e segundo Cunha e Nascimento (1978), de lagartos e pequenas aves; ovípara sem dados de ovipostura.

XENOPHOLlS SCALARIS

Xenopholis scalaris (Wucherer, 1861) (Foto n° 169).
DESCRIÇÃO: Pequeno porte atingindo 40 em, pupilas redondas, dentição áglifa,
não peçonhenta, colorido de fundo basicamente pardo pálido, com uma linha vertebral negra que parte da cabeça até a cauda, liga uma série de estreitas faixas negras
laterais, inteiras ou ai temadas, espaçadas, irregulares; parte superior da cabeça amarela, supralabiais e região ventral amarelo esbranquiçados (Cunha e Nascimento,
1978). Uma escama preocular grande, 2 postoculares, 1+2 temporais, 8 supralabiais,
quarta e quinta em contato com o olho, 9 infralabiais, dorsais lisas em 17 fileiras,
ventrais de 129 a 144, subcaudais de 32 a 38 (Cunha e Nascimento, 1978).
DlSTRIBUIÇÃO: Região Amazônica, e uma população isolada no Sul da Bahia
(Argôlo, 1992). (Bolívia, Peru, Equador).
BIOLOGIA: Terrestre, incomum, diurna, alimenta-se de pequenas rãs (Cunha e
Nascimento, 1978), é ovípara, pondo q~atro ovos (Argôlo, 2001).

74) CURURUnÓIA, JARARACA, PEPÉUA

76) XENOPHOLlS UNDULATUS

Xenodon severus (Linnaeus, 1758) (Foto n° 168).

Xenopholis undulatus (Jensen, 1899) (Foto n° 170 e 171).
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DESC RIÇ ÃO : Pequeno po rte , dificilmente chegando a 40 cm, pupila redonda, dentição ágl ifa, não peçonhenta. Colorido de fundo básico é o vermelho claro com o
dorso tod o negro, com desenhos negros penetrando nas laterais do corpo, cabeça
negra no d orso, labiais claras, ventre claro. Uma escama preocular, 2 postoculares,
1+2 te mporais, 8 supralabiais, quarta e quinta em contato com o olho, 9 infralabiais, dorsais 19-19-l7, ventrai s de 166 a 181, subcaudais de 35 a 45 (Hoge e Federsoni, 1974) .
DISTRIBUIÇÃO: Regiões Norte, Centro Oeste, e ainda Minas Gerais, São Paulo e Tocantins.
BIOLOGIA : Terrestre, diurna, ovípara sem dados de ovipostura. A alimentação deve ser parec ida com a de espécie anterior.

77) FALSA-SURUCUCU, PAPA-PINTO-VERMELHA, CAINANA- VERMELHA

DESCRIÇÃO : Média, pode atingir 3, O metros (Luis Moysés, obs. pess. 2001); pupi las redondas, de ntição áglifa, não peçonhenta; escamas dorsais fortemente quilhadas. Co lorido de fundo castanho-avermelhado ou alaranjado, estrias escuras descem
do dorso; faix a postocular, ventre claro. Uma escama preocular separada da frontal,
3 postoculares, 2+2 temporais, 8 supralabiais, quarta e quinta tocando o olho, 10 infralabiais, 5 em contato com mentais anteriores, dorsais quilhadas, com fossetas apicilares, dors ais 21-21 com redução, ventrais de 211 a 225, subcaudais de 119 a 146
(Cu nha e Nascimento, 1978).
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rais a temem muito, chamando-a de "surucucu" já que, quando acuada, reage com
botes rápidos, infla o pescoço e vibra a cauda, produzindo um som característico de
atrito com folhas secas.

78) COBRA-CAPIM, CORREDEIRA.
Psomophisjoberti (Sauvage, 1884) (Foto n017.!).
DESCRIÇÃO: Pequena, é difícil alcançar 40 cm; pupilas redondas, d~ n ti~ão .ágli fa, não peçonhenta. Colorido de fundo cinza-claro; três linhas lo n gltu~1I1als no
dorso a central é a mais escura e larga; cabeça escura no dorso ; labiaiS claras,
ventr~ claro. Uma escama preocular, 2 postoculares, 1+2 temporais, 8 suprala biais, quarta e quinta em contato com o olho, 10 infralabiais, raramente 9 ou 11 ,
dorsais 17-17-15 raramente 15-17-15, ventrais de 192 a 216 (M yers e Cadle,
1994).

Pseustes sulphureus poecilostoma (Wied, 1825) (Foto n° 172).

I

......

DI STRIBUIÇÃO: Esta espécie foi encontrada na Bah ia, apenas na re gião de ~ei
ra de Santana, e Oeste do Estado, B arreiras/Ba. Nordeste, C e ntro O este , M inas
Gerais e Leste Amazônico, Ilha de Maraj6 .
BIOLOGIA: Diurna, terrestre; alimenta-se rãs e lagartos (G ue rrei ro e Freitas,
2001); é ovípara, sem dados de ovipostura.
C OMENT ÁRIO: Possuem cauda curta, romb6i de, co m um "espinho" na ponta;
q uando manuseada, procura espetar a mão q ue a segura. No Pa nta nal Matogrossense ocorre P. genimaculatus, muito parecida.

DISTRIBUIÇÃO : A subespécie P. sulphurells poecilostoma, ocorre das matas litorâneas d a Bahia até o Ri o de Janeiro e Leste de Minas Gerais. É encontrada nas matas estacionais a leste da Ch apad a D iamantina em Ruy Barbosa/Ba (Luis Moisés,
com. pess. 2000). A subespécie Pseustes sulphurells polylepis (Foto n° 173), ocorre
na Bacia Amazônica e também em países vizinhos como: Guianas, Venezuela, Colômbia, Peru e Equador. E também da Bacia Amazônica Pseustes poecilonotus (Fotos n° 174 e 175) outra espécie Amazônica.
BIOLOGIA: D iurna, terrestre, arborícola; nutre-se de rãs, lagartos, aves, roedores,
provavelmente ovos; ovípara, sem dados de ovipostura.
C OMENT ÁRIO : Não é comum, ou é difícil de ser observada; os trabal hadores ru-

79 ) ATRACTUS POTSCHI

Atractus potschi (Fernandes, 1995) (Foto n° 177).
D ESCRIÇÃO: Pequeno porte, até 35 cm; pupi las redondas, dentição ág li fa, não
peçonhenta. O colorido de fundo é vermelho-rosado; várias estrias escuras dorsais, ventre amarelado. Uma escama.loreallonga, 7 supralabiais, 1+2 te m pora l,
dorsais 15-15-15, ventrais de 141 a 155,subcaudais de 23 a 32 (Fern a ndes,
1995).
D ISTRIBUIÇÃO: Espécie antes descrita somente para Sergipe e Alagoas (Fer-
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nandes, 1995); registrados 1 indivíduo em Feira de Santana e 2 em Teofilândia/Ba (Freitas, 1999). Um em Jequié/Ba (Antônio Argôlo, com. pess. 1999); essas três novas ocorrências na Bahia ampliam a sua distribuição conhecida.
BIOLOGIA: Não se sabe muito sobre seus hábitos, provavelmente semi-fossorial como outras espécies do gênero. Ovípara sem dados de ovipostura.
COMENTÁRIO: Gênero muito complexo e diversificado, ocorrendo no Brasil
pelo menos 23 formas; das diversas espécies Amazônicas, é apresentado Alraclus
schach (Foto n° 178) e Atractus aibuquerquei (Foto n° 179). Endêmica da Mata
atlântica do Sul da Bahia, ocorre Atractus guentheri (Foto n° 180) (Argôlo,
2001); na região Sul do Brasil ocorre também Atractus taeniatus (Foto n° 181);
do Cerrado do Brasil Central e do Sudeste é comum Atractus pantosticlus (Foto
n° 182).
80) DORMIDEIRA, JARARACA, CORREIA-DE- VEADO

Thamnodynastes pallidus (Linnaeus, 1758) (Foto n° 183).
DESCRIÇÃO: Pequena, raro atingir 60 cm; pupilas verticais, dentição opistóglifa,
semi-peçonhenta. A cor básica de fundo é o marrom-claro uniforme, dorso da cabeça escuro e as primeiras dorsais manchadas, ventre claro amarelado, cabeça destacada do corpo. Loreal mais alta que larga, 1 preocular grande, 2 postoculares, 2+2 ou
2+3 temporais, 8 supralabiais, quarta e quinta em contato com o olho, 9 infralabiais,
5 em contato com mental anterior; dorsais lisas com fossetas apicilares, dorsais 1717-17, ventrais de 142 a 164, subcaudais de 83 a 99(Cunha e Nascimento, 1978;
Vanzolini et ai, 1980).
DISTRIBUIÇÃO: Todo o litoral do Estado da Bahia. Norte, Nordeste e Centro do
Brasil. (Guianas, Colômbia, Peru).
.
BIOLOGIA: Terrestre, noturna; nutre-se rãs e lagartos é vivípara sem dados de ninhadas.
COMENTÁRIO: Gênero confuso, estando em revisão sistemática. Recentemente,
Franco e Ferreira (2002) descreveram Thamnodynastes almae para o município de
Rodelas na Bahia, região do Rio São Francisco. Os mesmos autores estão descrevendo 5 novas espécies para diversas regiões do Brasil. Em parte do Sudeste e Sul

As ESPÉCIES DE SERPENTES DO BRASIL

I

83

do Brasil ocorre Tharnnodynastes strigatus (Foto n° 184)de corpo mais robusto,
maior e com linhas ventrais mais marcadas, espécie esta que foi, inclusive, recentemente encontrada em Feira de Santana/Ba (Lima el aI, 200 I ).Na caatinga Baiana
ocorre ainda Tharnnodynastes sp nov muito comum (Foto n° 183B).
81 ) DORMIDEIRA, JARARACA, CORREIA DE VEADO

Thamnodynastes strigilis = hypoconia (Thunberg, 1787)(Foto n° 185).
DESCRIÇÃO: Pequena, raro alcançar 60 cm; pupilas verticais, dentição opistóglifa,
semi-peçonhenta. Cor geral marrom-claro, praticamente sem manchas; distingue-se
facilmente da outra espécie anterior e do mesmo gênero por ter todas as escamas
dorsais quilhadas. Narina em uma nasal inteira ou semidividida, loreallosangular, I
preocular e 2 poslOculares, 2+3 temporais, 8 supralabiais, quarta e quinta em contato com o olho, 8 a 10 infralabiais, 4 e 5 em contato com mental anterior, dorsais quiIhadas, com uma fosseta apicdar, dorsais 19-19-15, ventrais de 139 a 160, anal dividida, subcaudais de 55 a 78 (Vanzolini el ai, 1980; Cunha e Nascimento, 1978).
DISTRIBUIÇÃO: Ocorre em todo o litoral do Estado da Bahia e em áreas de
transição para a Caatinga. Nordeste, Centro e Sudeste do Brasil.
BIOLOGIA: Noturna, terre stre; come rãs, lagartos, camundongos, e ovos de serpentes (Vanzolini el aI, 1980). Vivípara, pare 7 filhotes (Lira-da-Silva et aI, 1994).
COMENTÁRIO: Segundo Meneghel (1992), essa espécie seria na verdade Thanodynastes hypoconia descrita em 1860 por Cope, segundo o mesmo autor, houve uma troca de nomes e também de registros de procedência dos animais citados. Ocorre também em parte do Sudeste e região Sul do Brasil, Tomodon dorsatus, (Foto nO 186) e Tomodon ocellatus, ambas parecidas e confundíveis com espécies do gênero Thamnodynastes, embora Tomodon possua a parte interna da
boca de cores escuras como característica mais evidente em indivíduos vivos.
82) JARARAQUINHA

Thamnodynastes rutilus (Prado, 1943) (FOIO

;-:0

187).

DESCRIÇÃO: Pequena, pode atingir 60 cm, pupilas redondas, dentição opistóglifa,
semipeçonhenta, colorido geral marrom claro ou escuro, com ventre amarelo, região
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labial amarela, e uma mancha vermelha na 6 ou 7 supralabial bem característica; no
ventre corre uma linha escura de cada lado que se estende até a cauda; cabeça um
tanto afilada, com uma faixa estreita e escura de cada lado Uma escama preocular, 2
postoculares, 2+3 temporais, 8 ou 9 supralabiais, com 5 e 6 ou 4 e 5 em contato com
o 01 ho, dorsais lisas sem fossetas apicilares em 19 filas, ventrais de 124 a 128, anal
dividida, subcaudais de 56 a 64 (5 indivíduos) (Prado, 1943).

(Foto nO 189). No Sudeste ocorre de forma comum Aposlolepis erythronotus (Foto
n° 190), muito delgada e de padrão bem característico.

DISTRIBUIÇÃO: Era conhecida apenas para o Estado de São Paulo, foi observado
o indivíduo da foto, fortemente parasitado na pele, no Instituto Vital Brasil/RJ, procedente do Rio de Janeiro (Marco Freitas e Ângelo Brasileiro, obs. pess. 1994). E
recentemente Cotta e Maciel (2000), coletaram indivíduos desta espécie em Belo
Horizonte/MG.

DESCRIÇÃO: Pequena, raro chega a 50 cm; pupila redonda, dentição opistóglifa,
semi-peçonhenta. Colorido quase idêntico ao da anterior, com vermelho mais forte e
manchas claras no lado da cabeça.

BIOLOGIA: Pouco conhecida, deve ser diurna e terrestre pelas características físicas; sua reprodução e alimentação são desconhecidas, porém deve alimentar-se de
pequenos vertebrados como são outras do seu gênero; e reprodução vivípara.

84) COBRA-DA-TENRA, CINCO-MINUTOS, SETE-MINUTOS, ONZE-HORAS
Aposlolepis cearencis (Gomes, 1915) (Foto n° 191).

DISTRIBUIÇÃO: Na Bahia foi registrada em Feira de Santana, Alagoinhas, Juazeiro, Santo Inácio e Brumado. Também ocorre na Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí e Tocantins (Zamprogno et aI, 1998) Caatinga e região de transição (Agreste) (Freitas, 1999).
BIOLOGIA: A mesma da espécie anterior.

COMENTÁRIO: Na descrição original (Prado, 1943) pertencia ao gênero Dryophiiax, e posteriormente transferida para o gênero Thamnodynastes (Wagler, 1830). Na
Serra do Mar (Litoral do Sudeste) possui duas espécies novas do gênero Thamnodynastes em descrição (Marques et ai, 2001).
83) COBRA-DA-TERRA

Apostolepis sp nov (Thales de Lema em descrição, 200 i)(Foto n° 188).

85) COBRA-DA-TERRA

Aposlolepis flavolorquata (Duméri I, Bibron e Duméril, 1854) (Foto nO 192).
DESCRiÇÃO: Pequena, raramente atinge 50 cm; cabeça escura no dorso, pescoço
com faixa amarela seguida de outra escura; resto do dorso vermelho-rosado; ponta
da cauda negra, ventre claro.

DESCRIÇÃO: Pequeno porte, aproximadamente 40 cm; pupilas redondas, dentição
opistóglifa, semi-peçonhenta. A cor básica de fundo é o vermelho-rosado, cabeça
quase toda negra, uma faixa clara, restante do corpo vermelho; só na ponta da cauda
a cor negra reaparece. Ventre marfim.

DI STRIBUIÇÃO: Coletados na Bahia 2 exemplares em Correntina/Ba (Reuber
Brandão e Flávio Rodrigues, com. pess. 1992). Centro Oeste do país.

DISTRIBUIÇÃO: O exemplar da foto foi coletado em COITentina (Reuber Brandão
e Flávio Rodrigues, com. pess. 1992). Goiás, Brasília, Tocantins e Mato Grosso.

COMENTÁRIO: Temida, por ser considerada peçonhenta. Gênero confuso taxonomicamente; é difícil para o leigo distinguir as espécies. Ainda no domínio dos cerrados de Goiás e Mato Grosso ocorre AptJstoiepis sp nov (Thales de Lema em descrição, 200 I) (Foto n° 193). Dos Cerrados de Brasília e Chapada dos Guimarães/MT
Apostolepis sp nov (grupo lineata)(Thales de Lema em descrição, 2001) (Foto n°
194). Ocorre também no Mato Grosso e Rondônia Apostolepis rondoni (Foto n°
195) já em ambiente de floresta.

BIOLOGIA: É terrestre, fossorial, alimentando-se de outras serpentes e anfisbênios;
é ovípara, sem dados de avi postura.
COMENTÁRIOS: Existe em parte do Brasil Central e Sudeste Apostoiepis assimiiis

BIOLOGIA: A mesma da anterior. Ovípara. pondo de 6 a 40 ovos(Amaral, 1977).
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86) COBRA-DA-TERRA

Elapomorphus wuchereri '" qllinql/elineatlls

accedens (Günther, 1861) (Foto n° I

Porte pequeno,
1, 4 m
com. pess. 2001). O
dessa espécie é o marrom-claro um pouco rosado, com três lio dorso; ventre claro;
escura no dorso.
nhas longitudinais discretas
DISTRIB
Ocorre em todo o Sul do Estado da Bahia, pela zona litorânea, tendo como limite norte o município de
(A
lo, 1
Freitas,
1999). Recentemente encontrada em
obs. pess.
Norte do
que vai até o sudeste da Bahia.
BIOLOGIA:
e

fossoriaI, noturna, alimentando-se de outras
sem dados de avi postura.

COMENTÁRIO: Gênero que, como o nome
tem muita
externa com corais verdadeiras. No Sudeste ocorre ainda
morphus blumii (Foto n° 197) e Elapomorphlls mertensis (Foto n° 1
Sul da Bahia até São Paulo ocorre também Elapomorphus
199).
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BIOLOGIA: Pouco
vive em
alimentando-se provavelmente de
minhocas, lagartos, pequenas serpentes e anfísbênios, é ovípara sem dados de ovíposturas.
COBRA-DA-TERRA

gaboi
alcançando 30 cm, pupilas
vermelha,
negra e
e já no início das dorsais um estreito colar negro. dorso vermelho
cor de tijolo, com sete
linhas negras longitudinais e ponta da cauda negra. Loreal e internasais ausentes, 1
escama preocu lar e 1 postocu
sei s
2 e 3 em contato com o
dorsais lísas em 15
ventrais
anal diausentes, 8
subcaudais 31
Encontrado apenas um
na caatinga (Rodrigues,

em

de du-

devendo se alimentar de minhocas, pequenas serpentes e ansem dados de

fisbêníos é

COBRA-DA-TERRA
87) COBRA-DA-TERRA

Phalotris nasutus
arenarius (Rodrigues, 1992)

1915) (Foto n°

n° 200).

DESCRrçÃO: Pequeno porte, atingindo 30 cm, pupilas
glifa, semipeçonhenta. Colorido dominante vermelho claro por todo o dorso, ponta
da
preta e branca com uma pequena faixa preta já nas dorsais e posteriormente vermelha até próximo a cauda que apresenta ponta negra. Loreal e internasais ausentes, temporais ausentes, 1 escama
1
terceira em contato com o
sete a oito infralabiais, dorsais liventrais de 168 a 181, anal dividida, subcaudais de 24 a 3 (Ro-

de pequeno porte, dificilmente ultrapassando 95 cm,
rostral afilada e levantada para cima,
dando a impressão de "nariguda". Coloração dorsal avermelhada ou cor de tijolo,
com a
escura em relação ao corpo e um anel branco no pescoço;
o
anel branco,
um tom mais escuro por
quatro a seis escamas dorsais, posterior a essa parte escura ocorre o tom avermel hado uniforme por
todo o dorso, ventre mais claro, ventral de 175 a 198, subcaudais de 25 a 36 (Ferra1993).

Encontrada até o momento nas dunas do médio Rio São Francis(Rodrigues, 1992).

Goiás e Triângulo Mineiro. No Cerrado do interior de São Paulo
ocorre uma
Phalotris lativiuatus
Geraldo
com. pess. 2001) (Foto nO 203), com escamas ventrais de 182 a 208. Na

'<':D,r~c'nt"
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do Brasil e países vizinhos como Argentina e Uruguai ocorre PhalOlris bilineatus
(Foto n° 204), um grupo complexo e recentemente revisado por Ferrarezi (1993)
com escamas ventrais de 187 a 203.
BIOLOGIA: Serpentes terrestres, noturnas, alimentando-se de anfisbênias e minhocas. Habitam basicamente ecossistemas abertos como campos e cerrados.
COMENTÁRIOS: O gênero Phalotris foi criado por Cape em 1862, depois os representantes deste gênero passaram para o gênero Elapomorphus (Wiegmann, 1828)
e em 1993, Ferrarezi revalidou o gênero Phalotris com base em caracteres bem distintos de Elapomorphus, e criou os grupos nasutus e bilineatus, além de espécies
novas foram descritas nos trabalhos deste autor (Ferrarezi, 1993 A e B).
90)

Rhinobothryum lentiginosum (Scopoli, 1785) (Foto nO 205).
DESCRIÇÃO: Serpente de pequeno porte, delgada, podendo alcançar 1,5 m; pupilas redondas, olhos escuros, cabeça destacada do corpo, dentição opistóglifa, semipeçonhenta. Coloração do corpo com cor de fundo negro com anéis brancos e avermelhados ou alaranjados, sendo os anéis alaranjados constituídos de pequenas manchas negras. Corpo delgado e comprimido lateralmente; uma escama preocular, 2
postoculares, 2 temporais, 8 supralabiais, 10 infralabiais, dorsais com fossetas
cais em 21-19-17 ou 20-19-17, ventrais de 258 a 264, anal dividida, subcaudais de
113 a 117 (Cunha e Nascimento, 1993).
DISTRIBUIÇÃO: Região Amazônica (Peru, Colômbia, Guianas, Suriname e Paraguai) (Cunha e Nascimento, 1993).
BIOLOGIA: É rara, sendo pouco encontrada e registrada por pesquisadores, é terrestre e arborícola, diurna e noturna, alimentando-se de lagartos, é ovípara pondo
três ovos (Cunha e Nascimento, 1993; Martins e Oliveira, 1998).

DORMIDEIRA
Sibynomorphus newiedii (lhering. 1910) (Foto n° 206).
DESCRIÇÃO: Serpente de pequeno porte, dificilmente ultrapassando 50 cm; pu-
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pilas verticais. olhos claros, dentição áglifa, não-peçonhenta. O colorido de fundo
é o cinza-escuro ou negro, com manchas claras e escuras no dorso, de difícil definição; ventre claro; cabeça destacada do corpo, que é comprimido lateralmente.
DISTRIBUIÇÂO: Ocorre em toda a área litorânea do Estado da Bahia até pelo
menos a latitude dos municípios de Alagoinhas e Pojuca, habitando somente áreas
de matas; relativamente comum em Salvador. Nordeste, Centro, Sudeste e Sul do
Brasil. No Sudeste, Sul e parte do Centro Oeste, ocorre S. mykanii. (FOlO na 207).
BIOLOGIA: Crepuscular e noturna; arborícola, alimentando-se de lesmas; é ovípara, pondo de 10 a 11 ovos (Leitão de Araújo, 1978).
COMENTÁRIOS: No Sul e Sudeste oconem outras espécies como: Sybinomorphus
ventrimaculatus (Foto n° 208), e Sybinomorphus garmanii (Foto n° 209).

DORMIDEIRA,
lmantodes cenchoa (Linnaeus, 1758)(Foto n° 210).
DESCRIÇÃO: Atinge 1,20 m (Amaral, 1977). Olhos muito ressaltados, pupilas
verticais, cabeça bem destacada do corpo; dentição opistóglifa, semi-peçonhenta. O
colorido de fundo é marrom-claro, amarelado; losangos dorsais marrom-escuro
avermelhado; ventre claro; escamas vertebrais bem diferenciadas das demais dorsais; extremamente delgada e comprimida lateralmente; considerada como uma das
serpentes mais delgadas do mundo. Duas escamas preoculares, 2 postoculares, 2+2
temporais, 8 supralabiais, 4 e 5 em contato com o olho, la ou 11 infralabiais, quinta
em contato com mental anterior, dorsais 17-17-17, com a fileira vertebral mais larga, ventrais de 252 a 279, anal dividida, subcaudais de 165 a 198(Cunha e Nascimento, 1978).
DISTRIBUIÇÃO: Toda a faixa litorânea da Bahia; no litoral Norte da Bahia, foi observado somente um indivíduo, à noite, em mata conservada. sobre raízes de árvores
de mata ciliar (Freitas, 1999; Cristiano Moura, obs. pess. 1996). Norte, Nordeste e
Centro do Brasil.
BIOLOGIA: Crepuscular e noturna, arborícola, alimentando-se de lagartos; é ovípara, sem dados de ovipostura.
COMENTÁRIO: Na região Norte, ocorre l. lentiferus (Cope, 1894) (Foto nO 21 I),
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muito parecida com espécie a /. cenchoa, porém com desenhos mais apagados, dorsais em 15 fileiras, ventrais de 229 a 238, subcaudais de 147 a 156. Possui distribuição mais restrita, habitando somente a região Amazônica. (Colômbia, Equador e Peru) (Cunha e Nascimento, 1978).

Uma escama preocular ou 2; dorsais com 2 fossetas apicilares e levemente quiIhadas,dorsais 21-21-17, ventrais de 218 a 237, anal dividida, subcaudais de 93
a 111, ponta da cauda não eriçada como na espécie anterior (Thomas e Dixon,
1977).

93) CABEÇA-DE-CAPANGA

D ISTRIBUIÇÃO: Na Bahia foi encontrada em Santa Cruz de Cabralia (Argôlo,
1999), Porto Seguro, (Marco Freitas, obs. pess. 1999). Sudeste e Sul do Brasil(Thomas e Dixon, 1977).

Tropidodryas striaticeps (Schlegel, 1837) (Foto n° 212).
DESCRIÇÃO: Porte pequeno, dificilmente atingindo 1 m; pupilas redondas, dentição opistóglifa, semi-peçonhenta; cabeça muito destacada do corpo e comprimida
dorso-ventralmente. Colorido de fundo marrom-claro uniforme, com desenhos quase quadrados no dorso. Manchas irregulares no dorsoda cabeça. Sete escamas supralabiais, raramente 8 ou 9, dorsais com 2 fossetas apicilares, dorsais 21-2J -15 e
21-21-17 ou raramente 19-21-15,21-21-16,23-21-17, ventrais de 179 a 209, anal
dividida, subcaudais de 72 a 117; possui a extremidade da cauda com escamas eriçada (Thomas e Dixon, 1977).
DISTRrB UIÇÃO:ChapadaDi aman ti na, PaI mei ras/Ba (Frei tas, 1999). Barra
do Choça/BA (Argôlo, 1999). Sudeste do Brasil até o Estado de Santa Catarina.
BIOLOGIA: Terrestre, diurna; alimenta-se de rãs, pássaros e lagartos; ovípara,
sem dados de ovipostura. Os filhotes apresentam cauda branca, para fazer engodo
caudal, onde atraem anfíbios e lagartos que servirão de alimento (Sazima e Puorto, 1993).
COMENTÁRIO: Vivem em regiões de altitude (campos); muito temida por ser parecida com jararacas (Chapada Diamantina/Ba).

BI OLOGIA:Serpente terrestre e arborícola, alimentando-se pequenos lagartos e
rãs. Ovípara sem dados de ovipostura.

95) CORAL D'ÀGUA COBRA D'ÀGUA
Hidrodynastes bicinClUS (Hermann, 1804) (Foto n° 214).
DESCRIÇÃO: Pequeno porte, alcançando 1, O m, pupilas redondas, dentição
áglifa, não peçonhenta. Serpente relativamente robusta, com o colorido de fundo
avermelhado e 16 faixas negras com o centro avermelhado; entre os pares de faixa negra e a coloração vermelha, há duas faixas amarelas com o centro escuro
que separa um do outro, cabeça avermelhada com faixas postoculares. Escamas
2+3 temporais; 8 ou 9 supralabiais, II infralabiais, dorsais lisas em 19-17-15,
ventrais de 166 a 173, subcaudais de 74 a 84 (Cunha e Nascimento, 1978 e
1993).
DI STRIBUIÇÃO: Região Amazônica e ao sul dessa região em zona de contato
com o ecossistema do Cerrado (Venezuela, Suriname, Guianas, Colômbia).
B IOLOGIA: Terrestre e aquática, alimentando-se de crustáceos e peixes; é ovípara sem dados de ovipostura (Cunha e Nascimento, 1993).

94) CIPÓ OU CABECA DE CAPANGA
Tropidodryas serra (Fitzinger, 1843) (Foto n° 213).
DESCRIÇÃO: Pequena, dificilmente alcançando 1,2 m, pupilas redondas, cabeça destacada do corpo e comprimida dorso/ventralmente, dentição opistóglifa, semi-peçonhenta. O colorido é marrom claro com desenhos dorsais quase
quadrados, porém mais espaçados que a espécie anterior, e de tons mais claros.

COMENTARIO: Ao sul da região Amazônica, Pantanal, e partes do cerrado do Brasil
Central, ocorre Hidrodynastes gigas (Dum, Bibr el Dum, 1854) (Foto n° 215), bem
maior, podendo alcançar 2, 5 m, possuindo colorido de fundo marrom, com manchas
dorsais mais discretas, e conhecida popuTarmente como boipevaçu ou surucucu-do-Pantanal. Possui um hábito interessante que é esquadrinhar com a cauda o substrato aquático para assustar pequenas rãs, e assim localizá-Ias e predá-Ias (Strussmann e Sazima,
1990).
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isolados, bem separados em número de 19 a 27 (Machado, 1945; Campbell e Lamar,
1989).

1) CORAL-VERDADEIRA
Micrurus ibiboboca (Merrem, 1820) (Foto n° 216).
DESCRICÃO: Pequena, dificilmente alcança 1,4 m. Pupilas verticais, olhos pequenos; cabeça pequena e não destacada do corpo, dentição proteróglifa, peçonhenta. O colorido é formado por tríadas de vermelho, preto e branco; esses anéis
são completos, passando pelo ventre, com dois anéis brancos separando os pretos,
primeira tríada incompleta, de 8 a 10 tríadas, normalmente 9, e I sobre a cauda.
Narinas entre 2 escamas nasais, loreal ausente, 7 supralabiais, 3 e 4 em contato
com olho, 1+1 temporais, 7 infralabiais, 4 em contato com mentais anteriores,
dorsais 15-15-15, ventrais de 210 a 243, anal dividida, subcaudais de 19 a 30
(Vanzolini et aI, J 980; CampbelJ e Lamar, 1989).

DISTRIBUIÇÃO: Seu limite norte de distribuição seria o Sul da Bahia, em Itacaré e
Maraú (Arg610, 1992); no entanto, foi encontrado um indivíduo na Unidade Ecológica de Cotegipe, Simões Filho/Ba na mesma latitude de Salvador/Ba (João Araújo
e Daniela Falcão, com. pess. 1995 ; Si Iva e Nunes, 1996). Sul e Sudeste.
BI OLOGIA: Diurna e noturna; terrestre e fossorial, alimentando-se de serpentes,
cecílias (Gimnofionos) e anfisbênios; é ovipara, pondo de 4 a J O ovos (Amaral,
1977).
COMENTÁRIOS: Ocorre ainda no Brasil, e com padrões relativamente parecidos
com esta espécie e apenas na região de Manaus/A M Micrurus averyi (Foto nO 218).
3) CORAL-VERDADEIRA

DISTRIBUIÇÃO: Zona da mata do Nordeste até o Rio de Janeiro.

Micrurus frontalis brasiliensis (Roze, 1967) (Foto n° 219).
BIOLOG IA: É diurna e noturna; terrestre e semi-fossorial, alimentando-se de outras
serpentes e anfisbênios. Ovípara, com duas oviposturas em setembro e outubro de 5
ovos cada (Vanzolini et aI, 1980).
COMENTÁRIO: É muito comum no litoral da Bahia. Segundo alguns autores como
Arg610 (2001) e Marques et aI (2001) esta espécie é a mesma que foi por muitas décadas confundida como Micrurus lemniscatus, enquanto a espécie que ocorreria na
caatinga, ainda é uma espécie para ser descrita (Foto n° 216 B),já que Micrurus ibiboboca foi descrita para a Mata Atlântica do sul da Bahia por Merrem (1820), onde
a citada espécie não possui características que a coloque de forma segura como Micrurus lemniscatus.
2) CORAL-VERDADEIRA

Micrurus corallinus (Merrem, 1820) (Foto n° 217).
DESCRIÇÃO: Pequena, dificilmente chega a 95 em; olhos pequenos de pupilas verticais, dentição proteróglifa; peçonhenta, cabeça não destacada do corpo. Tríadas de
vermelho, preto e amarelo, cabeça negra na face dorsal; o anel vermelho é maior,
com tons mais para o rosa, 6 a 7 escamas supralabiais, I ou 2 postoculares, dorsais
15-15-15, ventrais de 179 a 231, anal dividida, subcaudais de 30 a 51, anéis negros,

DESCRIÇÃO: Serpente pequena, dificilmente ultrapassa I, 35 m; olhos pequenos
de pupi las verticais, cabeça não destacada do corpo, dentição proteróglifa, peçonhenta; padrão típico de cores: tríadas de vermelho, preto e amarelo, anéis completos. Escamas dorsais 15-15-15, ventrais de 223 a 242, subcaudais de 22 a 25 em machos, e de 16 a 18 em fêmeas, machos com 12 a 13 tríadas completas, e fêmeas no
máximo 12 (Roze, 1967). Folidose específica para a espécie M.frontalis é: 194 a
244 ventrais e 15 a 32subcaudais (CampbelI e Lamar, 1989).
DI STRIBUIÇÃO: Esta subespécie ocorreria no cerrado do oeste da Bahia (Roze, 1967), tendo como tipo um exemplar de Barreiras; indivíduos de Januária
(MG) e Ilha do Bananal (TO). Foi coletado o exemplar da fotografia em 1993,
no município de Correntina, Bahia (Reuber Brandão e Flávio Rodrigues, com.
pess. 1993).
BI OLOGIA: Diurna, noturna, terrestr~ e fossorial, alimentando-se de outras serpentes e anfisbênios; é ovípara, sem dados de ovipostura para esta subespécie.
COMENTÁRIO: Apesar de existirem poucos registros para esta subespécie, o exemplar de Correntina a caracteriza bem. Ocorrem outras subespécies no Brasil; No Sudeste, Centro Oeste e parte do Sul do Brasil ocorre M. f altirostris (Foto n° 220).
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4) CORAL-VERDADEIRA

Micrurus lemniscatus carvalho i (Roze, 1967) (Foto n° 221).
DESCRIÇÃO: Pequena, pode alcançar 1,00 m de comprimento; olhos pequenos de
pupilas verticais, cabeça não muito destacada do corpo, dentição proteróglifa, peçonhenta. Apresenta padrão típico de cores em tríadas de vermelho, preto e branco, com
anéis completos. Dorsais 15-15-15, ventrais de 210 a 288, subcaudais de 25 a 43, machos com !O a 14 tríadas, fêmeas com 9 a 16 tIÍadas (Roze, 1967; Campbell e Lamar,
1989).
DISTRIBUIÇÃO: Do litoral do Espírito Santo até São Paulo, em matas e áreas abertas. Norte, Centro Oeste, e Sudeste.
BIOLOGIA: Diurna , noturna, terrestre e fossorial; alimenta-se outras serpentes e
anfisbênios; é ovípara, sem dados de ovipostura.
C OMENT Á RIO: Possui toxina muito potente, estando esse gênero com a peçonha mais poderosa das serpentes das Américas. Há outras subespécies no Bras il. Possui predominânc ia de anéis brancos mais estreitos que outros, como o
indivíduo de Brasília (Foto n° 221). Leia também comentários de Micrurus ibiboboca.
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COMENTÁRIOS: Apesar de ocorrer em uma região bem habitada e possuir os principais centros de pesquisa do Brasil, é muito pouco encontrada, e pouco se sabe sobre sua biologia, sendo relativamente rara.
6) CORAL-VERDADEIRA

Micrurus sllrinamensis (Cuvier, j 8 j 7) (Foto n° 223).
DESCRIÇÃO: Pequena, dificilmente ultrapassa 1,26 m, cabeça não destacada do corpo, pupilas verticais, dentição proteróglifa, peçonhenta. Possui 8 ou
9 anéis vermelhos, que são os maiores anéis do corpo, e os anéis brancos
sendo os menores; possui cabeça quase que inteiramente vermelha. Sete escamas supralabiais, quarta em contato com o olho, 7 infralabiais, dorsais em
15 fileiras, ventrais de 160 a 215, anal dividida, subcaudais de 27 a 40 (Cunha e Nascimento, 1978 e 1993; CampbeIl e Lamar, 1989).
D ISTRIBUIÇÃO: Região Amazônica (Venezuela, Guianas, Suriname, Colômbia, Equador e Norte da Bolívia).
BIOLOGIA: Vive em igarapés e ambientes alagados, alimenta-se de peixes e
lagartos (Martins e Oliveira, 1998). E ovípara, sem dados de ovipostura.
7) CORAL- VERDADEIRA

5) CORAL-VERDADEIRA

Micrurus hemprichii (Jan, 1858) (Foto n° 224).
Micrurus decoratlls (Jan, 1858) (Foto nO 222).
DESCRIÇÃO: Pequeno porte, dificilmente atingindo 80 cm, dentição proteróglifa,
peçonhenta, olhos pequenos com pupilas verticais, cabeça pouco destacada do corpo, focinho com faixa internasal branca. Anéis vermelhos entre 15 a 17 bem maiores
em contrastes com os anéis pretos e branco-amarelados, sendo estes bem mais estreitos que os vermelhos (Grantsau, 1991). Ventrais de 196 a 226, subcaudais de 16
a 37 (Campbell e Lamar, 1989).

DESCRIÇÃO: Pequeno porte, atingindo 90 cm, cabeça não destacada do corpo, pupilas verticais, dentição proteróglifa, peçonhenta. Possui tríades de
anéis negros muito mais largos que os brancos e vermelhos, sendo os brancos
de menor largura. Sete escamas supralabiais, terceira e quarta em contato
com o olho, 7 infralabiais, dorsais em 15 fileiras, ventrais de 156 a 191, subcaudais de 22 a 34 (Cunha e Nascimento, 1978 e 1993 ; Campbell e Lamar,
1989).

DISTRIBUIÇÃO: Sul de Minas Gerais, Rio de Janeiro até o Norte do Rio Grande
do Sul, sempre pela faixa Atlântica e regiões serranas.
BIOLOGIA: Terrestre, fossorial. alimentando-se de anfisbênios, serpentes e lagartos; é ovípara sem dados de ovipostura.

DISTRIBUIÇÃO: Região Amazônica tGuianas, Venezuela e Colômbia).
BIOLOGIA: Terrestre, alimentando-se de serpentes, anfisbênias, onicóforos e lagartos; é ovípara, pondo dois ovos (Cunha e Nascimento, 1978 ; Martins e Oliveira,
1998).
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8) CORAL- VERDADEIRA

Micrurus spixii (Wagler, 1824) (Foto n° 225).
DESCRIÇ Ã O : P equeno po rt e, 1, 6 m (Amaral, 1977 ; Campbell e Lamar,
1989), pupilas verticais, cabeça não destacada do corpo, dentição proteróglifa, peçonhenta. Seis a sete anéis vermelhos que são mais largos que os negros e brancos. Sete escamas supralabiais, terceira e quarta tocando o olho, 7
infralabiais, dorsais 15 file iras, ventrais de 200 a 229, anal dividida, subcaud ais de 15 a 25 (Cunha e N ascimento, 1978 e 1993 ; Campbell e Lamar,
1989).
DI STRIBUIÇ ÃO : R e gião Amazônica.
BIO LOGIA: Terrestre, alimentando-se de pequenas serpentes, anfisbênias e
lagartos. É ovípara sem dados de ovipostura (Cunha e Nascimento 1978 e
1998 ; M artin s e O liveira, 1998).

FAM íUA : Vipe ridae
1) SUR UCUC U, PICO-DE-JA CA, SU RU CUCU-D E-FOGO , SURUCUCUTINGA, MALHA DE FOGO.

Lachesis mula (Li n na eus, 1766), ( F otos n° 226 e 227).
DESCRI Ç ÃO : M édio a grande porte, existindo relatos de exemplares de 3, 7
a 4,5 m, os mais precisos referentes a animais com 2, 5 m; dentição solenóglifa, peçonhenta, fossetas loreais presentes, pupilas verticais; possui uma
característica incomum : tem as escamas da ponta da cauda eriçadas. Na coloração existe, basicamente, duas cores: o amarelo, que pode ter tons rosados
ou alaranjados como cor de fundo, e o preto, formando losangos que descem
da região vertebral e vão se afinando até à região para ventral. Escamas dorsais pontudas, lembram "picos de jaca" (casca do fruto asiático introduzido
no Brasil) . Nov e a quinze escamas intrasupraoculares, 8 a 10 supralabiais, 12
a 17 infralabiais, 31 a 39 dorsais, 200 a 247 ventrais, 43 a 56 subcaudais
(Ca m p be ll e Lam a r, 1989).
DI STRIBUIÇ ÃO: T ípica de Mata Atlântica bem conservada, do norte do Rio de

As ESPÉCIES DE SERPENTES DO BRASIL I 97

Janeiro até o Ceará; considerada como uma serpente de baixa densidade populacional. Na Bahia, ocorre em toda a faixa costeira, nos fragmentos de mata conservados, sendo confirmada a presença em municípios do Recôncavo Baiano e porções
mais ao norte do Estado da Bahia como: Valença (Argôlo, 1992 ; Freitas, 1999),
Mutuípe (Maria Vai verde, com. pess, 2000), Lage, Elísio Medrado(Elbano Moraes,
com. pess. 1995). Serra de São Francisco do Paraguaçu em Santo Amaro, três reg istros (Freiras e Guerreiro, 1998; ClAVE, 2002; Freitas e Pavie, 2002), Ilha de
ltaparica (Gerson Norberto, com. pess. 2003). Catu (Rogério Marcos, com. pess.
2001). Foi pouco registrada, até o momento, para o litoral ao norte de Salvador/Ba,
mas é muito comentada por "rurícolas" da região. No Sul do Estado da Bahia (Argôlo, 1992), é mais freqüente, pois seu bioma está mais conservado; ta~bém no
Ceará, no enclave úmido do Maciço do Baturité (Borges, 1991; Marco FreIlas. obs.
Pess. 2000). Região Amazônica. (Guianas, Suriname, Venezuela, Colômbia, Peru,
Equador e Bolívia).
BIOLOGIA: Crepuscular e noturna; terrestre, nutre-se de pequenos roedores;
ovípara (única viperídea americana com essa característica reprodutiva), em média, 70 dias de incubação para os ovos (até 16) (Anibal Gimenez 1989 e Antônio
Argôlo, com. pess, 1995). É uma espécie tranqüi la, ao contrário das lendas populares que lhe atribuem agressividade extrema. Muito difícil de ser encontrada,
por se esconder por baixo de troncos e raízes, e em buracos de tatus. Segundo
comentários de pesquisadores, em 10 encontros naturais, os indivíduos procuravam sempre fugir ao contato humano, não desferindo nenhum bote defensivo,
somente intenção de fuga (Aníbal Gimenez, Geraldo Brisola, Elbano Moraes,
Antônio Argôlo e Marco Freitas, obs. Pess. 2002). O autor teve diversas oportunidades de manejo com essa espécie em cativeiro, e pôde constatar que essa espécie costuma ser bem dócil, sempre procurando fugir, inclusive os indivíduos
de mais de 10 anos de cativeiro.
COMENTÁRIO: É muito rara e ameaçada de extinção a população do leste do Brasil; sua manutenção em cativeiro é relativamente difícil, só havendo três registros
de reprodução nessas condições (Antônio Argôlo, 1995; A. Melgarejo Gimenez,
1989, com. pess). Segundo Silva (2001), as duas subespécies que oco,rreriam no
Brasil (L. m. mula e L. m. rhombeata) ,!a verdade, seria apenas uma única espéCie
com duas populações: a Amazônica e a que fica isolada na Mata Atlântica do leste
do Brasil, a partir do Norte do Rio de Janeiro, que praticamente são idênticas com
diferenças muito sutis, não havendo características suficiente para diferenciá-las
em nível subespecífco.
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2) MALHA-DE-SAPO, JARARACA-DE-RABO-BRANCO, JARACUÇU,
CAIÇACA, CABEÇA-DE-CAPANGA, CAPANGUEIRO, CABEÇA-DE- PATRONA, BOCA-PODRE

pertino ou à noite. Em cativeiro, foi acompanhado o desenvolvimento desta espécie, inclusive com observações de cópula que ocorre em boas condições de
cativeiro com apenas dois anos de idade para machos e fêmeas.

BOlhrops leucurus (Wagler, 1824) (Fotos nO 228 e 229).

COMENT ÁRIO: Já foi muito confusa a sua taxonomia, sendo considerada como válida no passado recente por alguns autores a forma Bothrops pradoi (Hoge, 1949) onde ocorreria no extremo sul da Bahia, Espírito Santo e Rio de Janeiro, esta espécie seria menor que B. leucurus com 10 escamas intrasupraoculares e bem mais melânica sem, contudo, ser comprovada por dados e características morfológicas e de coloração mais consistentes ou mesmo folidose. Recentemente Puorto et ai, (2001) comprovou através de análise de DNA que a
espécie BOlhrops pradoi (Hoge, 1949) é um equívoco, anulando com este trabalho a existência dessa espécie. Foi encontrado dois exemplares de B. aff leucurus na Chapada do Araripe/Pe e Ce, um em Exu/PE (Freitas et ai, 2001) e outro
em Crato/CE, ambos apresentam folidose duvidosa entre B. atrox e B. leucurus(Fotos n° 230 e 23 J).

DESCRiÇÃO: Serpente de médio porte, podendo chegar a I, 95 m; pupilas verticais; dentição solenóglifa, peçonhenta. O colorido que predomina é o cinza como
cor de fundo, tendo desenhos em forma de trapézios, que podem ter a parte inferior
interrompida ou não; entre esses trapézios existem ou não manchas indefinidas, informes, às vezes tendendo para o melanismo; O ventre tem coloração esbranquiçada
com desenhos em forma de xadrez, podendo ser marcantes ou quase apagados. Faixa postocular evidente; podem ter manchas irregulares nas regiões labial e guIar. A
ponta da cauda dos filhotes pode ser branca ou amarelada. Supraocular larga, supra
labial em contato com fossetas, cauda não preênsil, intrasupraoculares em número
de 7, supra labiais 7 raramente 8, dorsais de 23 a 31, ventrais de 191 a 225, subcaudais de 56 a 75 (Campbell e Lamar, 1989).
DISTRIBUIÇÃO: Toda a faixa litorânea da Bahia, tanto em ambientes conservados como em pastagens, onde se mostra muito comum (Eunápolis e Itapebi/Ba); ocorre na Mata Atlântica da Chapada Diamantina/Ba, sem ser comprovada a sua presença na caatinga, como afirmam alguns autores. Espírito Santo,
Rio de Janeiro. Sergipe (Marco Freitas e Elbano Moraes, obs. pess. 2002).
Alagoas e Crato/Ceará (Porto e Teixeira, 1995) Exu/Pernambuco (Freitas el al,
2001).
BIOLOGIA:CrepuscuJar e noturna; terrestre mas, às vezes, encontrada em arbustos a 2 m do chão; alimenta-se de rãs, lagartos, aves e, principalmente, de
roedores. É vivípara, parindo até 55 filhotes (Marco Freitas, Pqe. Zoobot. Getúlio Vargas, Salvador, de 1984 a 1991; Lira-da-Silva et ai, 199; Ângelo Brasileiro, com, pess, 2002). Os filhotes já nascem com uma média de 27 em de comprimento; a época de nascimento desta espécie tem sido os meses de dezembro
até abril. Muito abundante, sendo encontrada principalmente em margens de
cursos d'água; é a serpente que mais participa de acidentes no Estado da Bahia
(ClAVE, Boletim de Acidentes, 2003). Apesar da notável agressividade de alguns indivíduos cativos, pôde ser observado em 37 encontros naturais com esta
espécie, que a primeira reação ao encontro humano é a fuga, em último caso se
enrodilha para a defesa, principalmente se esse encontro for no crepúsculo ves-

3)JARARACA, JARARACA-DO-RABO-BRANCO, J ARACUÇ U COMBÓIA,
C UAMBÓIA, ACUAMBÓIA, CAMBÉUA.
BOlhrops atrox (Linnaeus, 1758) (Foto n° 232).
DESCRIÇÃO: Médio porte podendo alcançar 1,86 m (BelIuomini el al, 1991). Fossetas loreais presentes, pupilas verticais, dentição solenóglifa, peçonhenta. O colorido predominante de fundo é o cinza de vários tons, com desenhos dorsais em for ma
de trapézios interrompidos na parte inferior ou não; possui faixa postocular marcante, ventre com desenhos em forma de xadrez. Escamas de 5 a 11 intrasupraoculares,
7 supralabiais, excepcionalmente 8; 7 infralabiais; dorsais carenadas em 23 a 33 fileiras,ventrais de 169 a 231, anal dividida, subcaudais de 47 a 86 (Cunha e Nascimento, 1978 ; Peters e Miranda, 1970).
DISTRIBUIÇÃO: Toda a bacia Amazônica (Venezuela, Guianas, Suriname, Colômbia, Equador, Peru e Norte da Bolívia).
BIOLOGIA: Terrestre, crepuscular e noturna, habitando ambientes úmidos como
margens de riachos e lagoas. Alimenta-se de rãs, lagartos, serpentes, aves, marsupiais e roedores; é vivípara parindo de II a 43 filhotes (Cunha e Nascimento, 1978 ;
Martins e Oliveira, 1998).
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COMENTÁRIO: É sem dúvida alguma, a serpente que mais participa de acidentes
na região Amazônica, o mesmo ocorrendo com BOlhrops jararaca do leste brasileiro, responsável sozinha por 60% dos acidentes no Brasil. Isto ocorre pela capacidade de algumas espécies se adaptarem aos ambientes degradados, tendo inclusive,
vantagens em ofertas de alimentos; é interessante notar, que as populações de BOlhrops leucurus, Bothrops atrox, Bothrops jararaca e Bothrops moojeni em áreas de
pastagens crescem muito, embora com indivíduos de menor porte corpóreo (Marco
Freitas e Geraldo Brisola, obs. pess. 2002).
4) CABEÇA-DE-CAPANGA, JARARACA-DA-SECA, JARARARACA-MA-

LHA-DE-CASCAVEL
Bothrops erythromelas (Amaral, 1923) (FOlO n° 233 e 234).
DESCRIÇÃO: Pequena, tem-se registros de indivíduos com até 1, O m (Marco Freitas e José Neto, obs. pess. 2002). Fossetas loreais presentes, pupilas verticais, dentição solenóglifa, peçonhenta. Predomina o marrom-avermelhado de vários tons, até
o cinza, com séries de manchas em forma de trapézios interrompidos na porção inferior, entre os quais pode haver manchas informes e irregulares; ventre pardo-claro,
manchas mal delineadas nas pontas das ventrais. Cabeça algo pequena, com várias
manchas indefinidas; faix.a postocular. Duas escamas supralabiais separadas da fosseta loreal, dorsais 19-21 com quilhas, 5 a 6 escamas intrasupraoculares, 7 ou 8 supralabiais, ventrais de 139 a 158, subcaudais de 32 a 42 (Vanzolini et al, 1980 ;
Campbell e Lamar, 1989).
DISTRIBUIÇÃO: Todo o domínio morfo-climático semi-árido do Brasil e transição
para o cerrado no oeste da Bahia.
BIOLOGIA: Crepuscular e noturna; terrestre, nutre-se de rãs, lagartos e pequenos
roedores; vivípara, parindo de 6 a 16 filhotes que medem em média 18 em; acasala
de maio a julho, nascendo os filhotes de novembro a janeiro. (Dados obtidos em serpentário particular, em condições climáticas idênticas às da caatinga, alteradas as
condições de espaço e alimentos) observados 16 acasalamentos e nascimentos (José
Neto, Cristiano Moura e Marco Freitas, obs. pess. de 1994 a 2002).
COMENTÁRIO: Um tanto rara em condições ambientais normais; é difícil o encontro natural (Cristiano Moura, com. pess. 1998). Ultimamente tem sido freqüente em
plantações irrigadas de bananas no médio São Francisco (Jose Neto, com. pess.
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2000). Não parece ser uma serpente muito comum no semi-árido, inclusive pouco
encontrada nas áreas de alagamentos para barragens tais como: Xingó e Itaparica,
ambas no Rio São Francisco/Ba.
5)

JARARACA-PINTADA, JARACUÇU, CABEÇA-DE-CAPANGA

llothrops neuwiedi (Wagler, 1824).
C1::SCRIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO: Serpente de porte pequeno, podendo atingir I,
2 m; pupilas verticais, dentição solenóglifa, peçonhenta. Intra-supraoculares de 6
a 9; dorsais de 21 a 29; supralabiais de 7 aiO; vt::1trais de 163 a 190; subcaudais
de 37 a 54, (Peters e Miranda, 1970; Campbell e Lamar, 1989). São as características de folidose para o grupo. O padrão de desenhos são relativamente parecidos
com outras subespécies, sempre com trapézios interrompidos na parte inferior, o
supergrupo neuwiedii composto por 12 subespécies pelo Brasil e países vizinhos
foi recentemente revisado por Xavier (2000) em sua tese de doutorado onde foi
relocado as 12 subespécies para 7 espécies, com duas novas. Porém como os dados não foram ainda publicados, utilizarei as informações pertinentes à espécie
B. neuwiedi, e os antigos nomes subespecíficos de cada região. Com a publicação
do trabalho de revisão. Através das procedências dos indivíduos fotografados,
poderá utilizar nomes através da sinonímia ou pela distribuição geográfica. Nos
cerrados do Brasil Central de Brasília e Goiás, ocorre B. n. goyazensis (Amaral,
1925) (Foto n° 235) transferida para 8. marmoratus. No oeste (Cerrados) e litoral
norte da Bahia, num enclave de Cerrado nos municípios de Dias D'Ávila e Camaçari, ocorre 8. n. lulú (Miranda-Ribeiro, 1915) (Foto n° 236) (Freitas e Pavie,
2002) transferida para 8. lul;:,i; no sudoeste da Bahia, no Planalto de Conquista
ocorre 8. n. neuwiedii (Foto n° 237) (Antônio Argôlo, com. pess. 2002)transferida para B. newiedii; no Sul de Minas Gerais e parte do norte de São Paulo, ocorre
B. n. urutu (Lacerda, 1884) (Foto n° 238) transferida para B. newiedii; a subespécie 8. n. paranaensis(Amaral, 1925)ocorre no Estado do Paraná (Foto n° 239)
transferida para B. newiedii; e a 8. n. pauloensis (Amaral, 1925) ocorre em boa
parte do Estado de São Paulo em áreas abertas (cerrados)(Foto n° 240) transferrida para 8. pauloenSis; a subespécie 8. n. bolivianus (Amaral, 1927), ocorre no
extremo oeste do Mato Grosso e Bolívia (Foto n° 241 )transferida para 8.
pauloensis; a 8. fi pubescens (Cope, 1869), ocorre no Estado do Rio grande do
Sul (Foto n° 242) transferida para 8. pubescens; a 8. n. diporus (Cape, (862)
ocorre no extremo oeste do Paraná, norte da Argentina, sul do Paraguai, (Foto n°
243) trnsferida para 8. diporus. A subespécie 8. 11. malOgrossensis (Amaral,
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1925) ocorre no Patanal-Matogrossense , (Foto nO 244) tranferida para
B.matogrossensis; a B . n. piauhyens is (Amaral, 1925) ocorre nos Estados do
Piauí, Oes te de Pe rnambuco, Ceará e Sul do Maranhão, (Foto nO 245) transferida
para B. lutzi; e a B. n. meridionalis oufluminensis (Muller, 1885) ocorreria nos
Estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo também transferida para B . newiedii; e
por fim a BOlhrops iglesiasi transferida para B.lutzi .
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7) JARARACA-ILHÔA

Bothrops insula ris (Amaral, 1921) (Foto nO247).

BIOLOGIA: Como outras Bothrops, é crepuscul ar e noturna ; terrestre, sendo o grupo neuwiedi preferindo ambientes mai s secos e abertos; alimentando-se de rãs , lagartos e pequenos roedores ; é vivípara , parindo de 6 a 10 filhotes (Amaral, 1977) .

DESCRIÇÃO : Pequeno porte , dificilmente ultrapassando I, O m, pupilas verticais,
dentição solenóglifa, peçonhenta . Cor predominante é o pardo-amare.l ado, com uma
discreta faixa postocuJar e desenhos em forma de "V" invertidos pouco destacados
da cor de fundo. Escamas de 5 a 9 intrasupraoculares , 8 ou 9 supra labiais, dorsais
qui I hadas em 23-29 filas, ventrais de 171 a 195, s ubcaudais de 48 a 65, possui cauda
semi-preênsil (Peters e Miranda, 1970).

6)

JARARACA, JARARACA-DOMINHOCA, MALHA-DE-SAPO, JARARACA-DE-RABO BRANCO, JARACUÇU

DSTRlBUIÇÃO: Vive unicamente na [Iha de Queimada Grande, Litoral de São Pau lo.

BOlhrops jararaca (Wied, 1824) (Foto n° 246).

BI OLOGIA:Mostra-se muito abundante, existindo muitos exemplares por hectare ;
se adaptou à vida arborícola e como na Ilha não existem roedores, especializou-se
em comer aves quando adultas e lagartos e anfíbios quando filhotes; possuem para
tal, peçonha muito mais ativa que jararacas do continente. É vivípara parindo de 6 a
12 filhotes(Amaral , 1977) , c possui uma característica interessante que é existir
poucos machos, e exemplares com os dois sexos, indicando claramente uma evolução para partenogenia, ou seja, a fêmea concebe sem a participação do macho .
C OMENT ÁRIO : Apesar de ser comum na Ilha, corre grande risco de desaparecer, pois esta é constantemente ameaçada por queimadas, e traficant e s de animais aportam na Ilha com interesse de roubar animais para laboratórios europeus. Na Ilha de Alcatrazes, próxima a Queimada Grande , existe uma e s pécie
menor, muito parecida com BOlhrops jararaca, que ainda não foi classificada ,
devendo receber talvez o nome homônimo da Ilha Bothrops sp novo Es ta é outra espécie em que o isolamento insular proporcionou modificações morfo-fisiológicas como tamanho reduzido, peçonha diferenciada, e o hábito intrigante
de alimentar-se de centopéias (Marques et aI, 2001) .

DESCRIÇÃO: Mediana, pode atingir 1, 60m (Marco Freitas, obs. pess . ,2003); pupilas verticais, dentição solenóglifa; peçonhenta. Colorido muito variado: há indivíduos com tons cinza, rosa, pardo-esverdeados, amarelados e marrons . Bem caracterizada por desenhos dorsais em "V" invertido escuros bem destacados, orlados de
cores mais claras. Ventre claro, com manchas irregulares; faixa postocular not ável.
Relativamente delgada. Filhotes com ponta da cauda branca. Escamas intrasupraoculares de 5 a 12 ; 6 a 10 supralabiais, dorsais quilhadas 20-27, ventrais de 170 a
216, subcaudais de 44 a 71 (Peters e Miranda, 1970; CampbelJ e Lamar, 1989).
DISTRIBUIÇÃO : Ocorre desde o muni s ípio de Ibirapitanga/Ba até o extremo Sul
da Bahia (Argôlo, 1992; Marco Freitas, obs. pess . 2002 e 2003). Recentemente Lirada-Silva et aI (2001) e equipe do ClAVE (2001) encontraram um exemplar em Amélia Rodrigues/Ba, ampliando assim, a distribuição norte desta espécie até a latitude
aproximada de Salvador/Ba. Sul e Sudeste (Argentina e Uruguai).
BIOLOGIA: Crepuscular e noturna; terrestre, pode ser encontrada sobre arbustos
(Sazima, 1992); nutre-se de rãs, lagartos e roedores . Vivípara, pare de 12 a 22 filhotes (Amaral, 1977).

8) JARARACUÇU

COMENTÁRIO: É a segunda espécie do gênero mais encontrada no Sul do Estado
da Bahia (Argôlo, 2001) . E a espécie brasileira que mais participa de acidentes com
humanos, representando 60% no Brasil.

DESCRIÇÃO : Médio porte, pode ultrapassar 2 m (Amaral, 1977) ; sem dúvida,
é a BOlhrops mais volumosa do Brasil; pupilas verticais, dentição solenóglifa,
peçonhenta . Cor predominante de fundo é o cinza claro ou amarelado ; no dor-

Bothrops jararacussu (Lacerda , 1884' (Foto n° 248) .
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so, trapézios bem negros com as margens claras. Cabeça com dorso negro, uma
faixa clara acima das postoculares; ventre claro, amarelado; no terço posterior
da serpente, tende a ocorrer melanismo, tanto da região ventral como dorsal.
Existe dimorfismo sexual nesta espécie: macho mais avermelhado e delgado,
fêmea mais escura contrastando com o amarelo-enxofre, e também mais robusta. Intrasupraoculares de 4 a 8; 8 supralabiais, dorsais quilhadas 23-29, ventrais de 166 a 186, subcaudais de 44 a 66(Peters e Miranda, 1970; Campbell e
Lamar, j 989).
DISTRIB UIÇÃO: Segundo alguns autores, esta espécie ocorreria em toda a
porção sul do Estado da Bahia, na zona da mata. Recentemente Argôlo (com.
peso 2000) encontrou a espécie no Planalto de Conquista/Ba em matas estacionais. A lista de fauna do Pqe. Nacional de Monte Pascoal, no extremo-Sul da
Bahia de Ruschi (1977), cita sua ocorrência. Sul e Sudeste (Argentina e Uruguai).
BIOLOGIA: Terrestre, crepuscular e noturna, preferindo matas conservadas e
margens de riachos e lagoas. Alimenta-se de pequenos roedores; é vivípara,
parindo de 12 a 20 filhotes (Amaral, 1977). Em Santa Catarina é muito comum
no verão, onde fica à margem de lagoas temporárias, e se mostrando muito tímida ao menor contato com humanos, fugindo em seguida (Germano Woehl,
com. pess. 2000).

I
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reria também no norte do Espírito Santo e Nordeste de Minas Gerais, sem contudo
ser comprovado por dados mais concretos e recente, tudo indica que a espécie seja
endêmica da Bahia.
BIOLOGIA: Crepuscular e noturna; terrestre, alimentando-se de pequenos roedores; é
vivípara, sem dados de ninhadas. Possui um comportamento interessante que é se
achatar quando em contato com um provável agressor(Elbano Moraes, com. pcss.
1998).
COMENTÁRIO: Recentemente Argôlo (1992 e 2001), demonstrou que possui baixa
densidade populacional, com poucas ocorrências confirmadas. Já foi incluída na lista oficial de animais ameaçados de extinção(IBAMA, 2003); e seria interessante se
criar núcleos de reprodução e reintrodução. É talvez ajararaca mais rara e desconhecida do Brasil. Recentemente houve o primeiro registro confirmado de acidente humano (Argôlo el ai, j 999). Ferrarezzi e Freire (200 I) descreveram a existência de
uma nova espécie, BOlhrops muriciensis (Ferrarezi e Freire, 2001 )para as matas do
município de Murici em Alagoas, sendo esta espécie nova muito parecida com B. pirajai. Na Amazônia, ocorre Bothrops brazili (Foto n° 250 B) espécie de muitas similaridades morfológicas e ecológicas com BOlhrops pirajai, inclusive com padrões de
desenhos parecidos, porém com os adultos preservando os tons vermelhos rosados
como nos jovens de BOlhrops pirajai.
9) SURUCUCU-DE-PATIOBA, PINDOBA, OURICANA, PINTA-DE-OURO,

JARARACA VERDE
9) JARACUÇU-TAPETE, MALHA DE SAPO

BOlhrops bilineata bilineata (Wied, 1825) (Foto n° 251).
BOlhrops pirajai (Amaral, 1923) (Fotos n° 249 e 250).
DESCRIÇÃO: Pequena, pode atingir de 1,10 (Amaral, 1977) ai, 37 m, (Geraldo
Brisola, com. pess. 1998) com grande volume corporal. Pupilas verticais, dentição
solenóglifa; peçonhenta. Cor predominante é o cinza de fundo, (avermelhado nos jovens) com trapézios grandes, negros e bem destacados. Escamas intrasupraoculares
de 5 a 7; 8 ou 9 escamas supralabiais, dorsais quilhadas 23-27, ventrais de 155 a
167, subcaudais de 43 a 52 (Peters e Miranda, 1970; Campbell e Lamar, 1989).
DISTRIBUIÇÃO: Todo o Sul da Bahia (Amaral, 1977). Citada para Uruçuca e Camamu (Argôlo, 1992); Ilhéus e Vitória da Conquista (Geraldo Brisola, com. pess .
1999 ; Freitas, 1999) e na Serra da Jibóia, em Elísio Medrado/Ba (Elbano Moraes,
com. pess. 1998), Ituberá (Argôlo, com. pess. 2000). Segundo Amaral, (1977) ocor-

DESCRIÇÃO: Pequena, raramente atinge 1,0 m; pupila vertical, dentição solenóglifa; peçonhenta; cauda preênsiJ. Sua cor é o verde-claro, mais claro no ventre;
pequenas "pintas" amarelo-vivo na região vertebral; na lateral das ventrais, há
uma linha puntiforme longitudinal amarela. Região guiar clara ou amarelada, pode
ter amarelo nas escamas labiais; discreta faixa postocular amarela. Escamas intrasupraoculares de 5 a 9; 7 a 9 supraJabiais, 8 a 12 infralabiais, dorsais quilhadas 2335, ventrais de 192 a 220, subcaudais de 55 a 76 (Peters e Miranda, 1970; Campbell e Lamar, 1989) .
DISTRIBUIÇÃO: É mais comum de ser encontrada no Sul da Bahia (Argôlo,
1992); poucos registros para o Recôncavo e litoral Norte da Bahia; Valença, (Freitas, 1999), Elísio Medrado, 3 registros fotográficos (Elbano Moraes, com. peso
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2000); Itanagra/Ba (ClAVE, boletim de acidentes, 1986). Norte do Brasil e litoral
de Pernambuco até o Rio de Janeiro.
BIOLOGIA: Crepuscular e noturna; arborícola, nutre-se de rãs, lagartos, aves e
roedores; é vivípara, pare de 6 a 16 filhotes (Amaral, 1977).
COMENTÁRIO: Talvez não seja rara como se comenta, mas muito difícil de ser
encontrada na natureza, talvez pela camuflagem perfeita. No Sul da Bahia é a terceira espécie do gênero mais encontrada (Argôlo, 2001). Na porção oeste da Amazônia, ocorre B. b. smaragdinus (Foto n° 252) sem cores amarela no ventre.

lO)JARARACA-AMARELA, JARARACA-CINZENTA, JARARACA-TIG RINA
Bothrops taeniata (Wagler, 1824) (Fotos n° 253 e 254).
DESCRIÇÃO: Pequeno porte, podendo atingir 1, 36 m (Cunha e Nascimento,
1978; pupilas verticais, dentição solenóglifa, peçonhenta, cauda preênsil. Cor de
fundo cinza-amarelado uniforme às vezes com tons de verde-musgo, com desenhos em forma de trapézios ou quadrados mal definidos, escamas de 5 a 9 intrasupraoculares, 6 a 8 supralabiais, 9 a li, às vezes 12 ou 10 infralabiais, dorsais carenadas em 27-25-21, 30-25-21; ventrais de 203 a 254, subcaudais normalmente
inteiras, às vezes divididas de 66 a 91 (Cunha e Nascimento, 1978, 1993 ; Campbell e Lamar, 1989).
DISTRIBUIÇÃO: Região Amazônica (Venezuela, Guianas, Suriname, Colômbia,
Equador, Peru e norte da Bolívia).
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zios bem definidos e largos, possui corpo robusto e a escama rostral levantada, motivo pelo qual a chamam nos países vizinhos de "hocico de puerco". Escamas de 4 a 9
intrasupraoculares, 7 ou 8 supralabiais, infralabiais de 9 a 11, dorsais quilhadas em
23 fileiras, ventrais de 124 a 141, subcaudais de 38 a 57 (Peters e Miranda, 1970;
Campbell e Lamar, 1989).
DISTRfBUIÇÃO: Região oeste da Amazônia. (Peru, Colômbia e Equador).
BIOLOGIA: Terrestre, provavelmente noturna, um exemplar foi encontrado sob folhiço de mata em Rondônia (Miguel Rodrigues, com. pess. 1998). Deve se alimentar
de pequenos vertebrados de folhiço de floresta; é vivípara sem dados de ninhadas.
Possui hábitos muito pouco conhecidos, é considerada rara, ou difícil de ser encontrada.

12) CAIÇACA, JARACUÇU, CABEÇA-DE-CAPANG A
Bothrops moojeni (Hoge, 1965) (Foto n° 256).
D ESCRIÇÃO: Médio porte, até 1,8 (Reuber Brandão, com. pess. 1993) ou 2,3
metros (Geraldo Brisola, com. pess. 1999), são raras as com mais de I, 60 m. Pupilas verticais, dentição solenóglifa, peçonhenta. Fundo cinza em vários tons, variando conforme a região; trapézios negros envoltos em cores claras; ventre cinza-claro
ou brancacento; faixa postocular nítida. Filhote com ponta da cauda clara. Escamas
de 9 a 10 intrasupraoculares, 7 supralabiais, dorsais quilhadas 23-29, ventrais de
179 a 210, subcaudais de 44 a 70 (Peters e Miranda, 1970; Campbell e Lamar,

1989).
BIOLOGIA: Terrestre, arborícola, se camufla muito bem, o que talvez a torne um
animal raro de ser encontrado pelos pesquisadores. Alimenta-se de centopéias, lagartos e ratos (Cunha e Nascimento, 1993) não devendo se descartar a inclusão de
rãs e aves em sua dieta. É vivípara sem dados de ninhadas. Esconde-se com freqüência entre cascas de árvores e folhas de palmeiras.

DISTRfBUIÇÃO: Na Bahia foi coletada pela primeira vez em Correntina e Cocos
no oeste (Reuber Brandão e Flávio Rodrigues, com. pess. 1994); Barreiras. Quase
todo o Cerrado do Brasil Central e parte do Sudeste.

11) JARARACA-NARIGUDA

BIOLOGIA: Crepuscular e noturna; terrestre, prefere margens de cursos d'água; alimenta-se de rãs, lagartos e pequenos roedores. Vivípara, pare mais de 30 filhotes, de
dezembro a março(Nogueira, 1998).

Porthidium hyoprora (Amaral, 1935) (Foto n° 255).
DESCRIÇÃO: Pequeno porte, dificilmente ultrapassando 50 cm, pupilas verticais,
dentição solenóglifa, peçonhenta. Colorido de fundo marrom ou cinza, com trapé-

COMENT ÁRIO: Não era descrita para a Bahia; deve ocorrer em todo o Oeste do
Estado, no domínio do cerrado. Possui padrões diversificados de cores conforme a
região (Fotos n° 257 e 258).
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13) JARARACA-ESTRÊLA, COTIARA-ESTRELA

15) URUTU, CRUZEIRA, URUTU-CRUZEIRO

Bothrops fonsecai (Hoge e Belluomini, 1959) (Foto n° 259).

Bothrops alternatus (Duméril, Bilbron e DumériJ, 1854)(Foto n° 261).

DESCRIÇÃO: Médio porte podendo atingir 1,2 m, pupilas verticais, dentição solenóglifa, peçonhenta. Colorido de fundo cinza escuro, ou negro com desenhos
que lembram "ganchos de telefone" de cor negra, marginado de cor clara. Possui
faixa postocular larga e bem marcante; no dorso da cabeça apresenta desenho em
forma de "Y" ou "A" disposto de forma longitudinal à cabeça. Escamas de 8 a 10
intrasupraoculares, 8 a 10 supralabiais, dorsais quilhadas de 26 a 28, ventrais de
165 a 179, subcaudais de 39 a 57 (Peters e Miranda, 1970 ; Campbell e Lamar,
1989).

DESCRIÇÃO: Médio porte, podendo alcançar 1,4 m, pupilas verticais, dentição
solenóglifa, peçonhenta. Colorido de fundo negro ou marrom, com desenhos dorsais em forma de ferradura aberta ou fechada; estes desenhos são fortemente contrastados nas bordas dos mesmos por cores claras, como o branco ou o marfim, interrompidos na base formando ocelos ou não; possui no dorso da cabeça um de senho que lembra uma cruz ou um "T" ; ventre claro com uma linha negra longitudi nal no centro. Escamas de 8 a 15 intrasupraoculares, 8 a 10 supralabiais, dorsais
quilhadas de 24 a 37 fileiras, ventrais de 155 a 190, subcaudais de 30 a 53 (Petcrs c
Miranda, 1970).

DISTRIBUIÇÃO: Do sul do Rio de Janeiro e Minas Gerais até São Paulo e Paraná, sempre pela Serra do Mar em locais altos com floresta mista de araucárias
ou não.
BIOLOGIA: Terrestre, noturna, alimentando-se de pequenos roedores; é vivípara
sem dados de ninhadas

14) COTIARA- JARARACA DE BARRIGA PRETA
Bothrops cotiara (Gomes, 1913) (Foto n° 260).
DESCRIÇÃO: Pequeno porte, dificilmente ultrapassando 1, 2 m; pupilas verticais,
dentição solenóglifa, peçonhenta. Colorido de fundo marrom, cinza ou pardo-musgo, com desenhos em forma de trapézios escuros e bem interrompidos na base, possui uma característica que a distingue facilmente da espécie anterior que é ter o ventre negro. Escamas de 10 a 14 intrasupraoculares, 8 ou 9supralabiais, 25 a 27 dorsais quilhadas, ventrais de 151 a 173, subcaudais de 34 a 52 (Peters e Miranda, 1970
; Campbell e Lamar, 1989).
DISTRIBUIÇÃO: Extremo Sul de Minas Gerais e Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Norte do Rio Grande do Sul, sempre em florestas mistas de
araucárias e locais altos.
BIOLOGIA: Terrestre, noturna, alimenta-se de pequenos roedores e marsupiais; é
vivípara, parindo de 8 a 12 filhotes que nascem no verão (Amaral, 1977).

DISTRIBUIÇÃO: Minas Gerais (Triângulo Mineiro) Sul de Goiás, Sul do Mato
Grosso do Sul, interior de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.
(Norte da Argentina, Uruguai e Paraguai).
BIOLOGIA: Terrestre, noturna, vivendo sempre próximo de brejos e aguadas (Geraldo Brisola, com. pess. 1996), onde preda pequenos roedores; é vivípara parindo
de /O a 22 filhotes (Amaral, 1977 ; Reuber Brandão, com. pess. 1997).
COMENT ÁRIO: É uma serpente ameaçada por causa da ocupação dos brejos e lagoas para plantio de arroz, sendo muito temida e perseguida pelas populações rurais
que acreditam em diversas lendas, a mais famosa é: "urutu quando não mata! alei. ,I!
Ja.

16) COTIARINHA, JARARACA, JARACUÇU.
Bothrops itapetiningae (Boulenger, 1907) (Foto n° 262).
DESCRIÇÃO: Pequeno porte, é a menor espécie de jararaca do Brasil, não ultrapassando 50 cm; pupilas verticais, dentição solenóglifa, peçonhenta. A cor de fundo predominante é o marrom claro ou escuro, com barras dorsais interrompidas no me io.
formando às vezes ocelos. Estas bar:ras são marginadas de branco, contrastando mui to com os desenhos dorsais; faixa postocular relativamente discreta Escamas de 5 a Y
intrasupraoculares, 8 supralabiais, dorsais quilhadas em 25 a 27 fileiras, ventrais de
144 a 160, subcaudais de 26 a 38 (Peters e Miranda, 1970; Campbell e Lamar, 1989).

110

As ESPÉOES DE SERPENTES DO BRASIL

BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA

I

111

'I
DISTRIBUIÇÃO: Ocorre nos campos e cerrados do nordeste do Paraná, oeste de
São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul e também Brasília (Reuber
Brandão, com. pess. 2000).
BIOLOGIA: Terrestre, noturna, alimenta-se de lagartos e pequenos roedores; é vivípara, parindo de 6 a 10 filhotes; é rara e pouco estudada (Amaral, 1977).
17) CASCAVEL, MARACÁ, MARACAMBÓIA

Crotalus durissus cascavella (Wagler, 1824) (Foto nO 263).
DESCRIÇÃO: Médio porte, podendo atingir 1,8 m; pupila vertical, dentição solenóglifa, peçonhenta; um chocalho na extremidade da cauda. Colorido predominante de fundo
marrom escuro, claro ou cinza. No dorso, tem losangos longitudinais de cores escuras,
envolvidos de cor creme ou branco; os primeiros são estriados, formando faixas longitudinais no pescoço; as partes dorsal e ventral passam a marrom-escuro à medida em que
se chega à ponta da cauda. Restante do ventre marfim. Até 16 escamas supralabiais, dorsais quilhadas, no pescoço de 25 ou 27, no meio 27 a 29, e próximo à cloaca de 19 a 21,
ventrais de 169 a 177, subcaudais de 22 a 31, geralmente simples(Vanzolini et ai, 1980).
DISTR IBUIÇÃO: Esta subespécie ocorre nas caatingas, cerrados, campos, campos rupestres, e restingas ao norte de Salvador/Ba, além de pastagens e matas secundárias.
Ocorre no Nordeste, e no Norte de Minas. Ocorre também em restingas litorâneas do litoral norte da Bahia até o Piauí.
BIOLOGIA: Serpente crepuscular e noturna; terrestre, alimentando-se de lagartos, aves
e pequenos roedores. É vivípara, parindo até 45 filhotes, que já nascem com aproxima"
damente 30 centímetros; gestação de 6 meses (dados obtidos no Parque Zoobotâníco
Getúlio Vargas, em Salvador, entre 1984 e 1988; Ângelo Brasileiro, com. pess. 2002).
COMENTÁRIO: Bastante temida pelas populações rurais, que lhe atribue várias lendas; apesar dessas crenças, mostrou ser muito tranqüila em dezesseis encontros naturais
com o Autor, procurando sempre fugir; comportamentos extremamente agressivos são
adotados devido ao stresse do cativeiro. No oeste da Bahia, foi registrada a subespécie
C. d. collilineatus (Foto n° 265) que também ocorre em todo o cerrado do Centro Oeste
e do Sudeste do Brasil. No Sul e parte do Sudeste ocorre C. d terrificus, (Foto n° 264).
Ocorrem ainda outras subespécies no Brasil: C. d. ruruima das savanas de Roraima; C.
d. marajoensis da Ilha de Marajó/Pa; e C. d. d/yinus da região campestre do Estado do
Amapá.
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Família Anomalepedidae
Liolyphlops beui - p 26
Lioryphlops wilderi
LiolyphJops schubarti
Liolyphlops guemheri

Epicrales cenchria crassus - p 32
Epicra/es cenchria barbouri - p 32
Epicrafes cenchria hygrol'hilus -p 32
Eunec/cs murinus glgas - p 28
Ellf/eCleS murinus murinlls
E/IIlec/es descilauenseei - p29
EUllecles Iw/aeus - p28

Lioryphlops leme/li - p 26
Lioryphlops sp / - P 26
Lio/yphlops sp 2 - P 26
Typhlophis squamosus

Família TrofJidopheiidae

Família Leptotyphlopidae

Tropidophis paucisquamis - p33
Tropidophis /aeZQl1owskyi - p 33

Lep/oryphJops albifrons - p 24
Leplo/yphlops melal10lermus
Leploryphlops boropelio/es
Lep/oryphops cupinensis
Leploryphlops aus/rolis
Lep/olyphlops brasi/iensis - p 24
Lep/oryphlops diaplocius - p 23
LepIOfyphlops dimidia/us
Lep/otyphlops koppesi - p 23
Leploryphlops macrolepis - p23
Lep/otyphlops munoai
Lep/otyph1ops salgueroi - p23
Lep/otyphops sep/emslria/us

Família Typhlopidae
Typhlops brangersmianus - p 24
Typhlops paucisquamus
Typhlops re/icll/a/us - p25
Typhlops squaJl10SIIS
Typh/ops yonenagae - p 25
Typh/ops amoipira - p 25

Família Aniliidae
Ani/us scy/ale - p 34

Família Boidae

Família Colubridae
Aposlo/epis atrWrali
Aposro/epis arenaritlS - p 86
Apos/olepis assimilis - p 84
Apos/olepis sp /lOV - P 84
Apos/olepis cearencis - p 84
Aposlo/epis COronala
Apos/olepis ery/hrono/us - p 84
Apos/olepis dimidiata
Aposlalepisjlav%rqua(Q - p 85
Apos/olepis gaboi - p 86
Apos/o/epis 10llgicalldata
Apos/o/epis Iligrolinea/a
Aposlolepis pymi
Apos/olepis quinquelineata
Aposlolepis rondoni
Aposlolepis sanc/aerilae
Apos/o/epis gr Iinea(Q - p 85
Apos/olepis sp nov - p 84
A/rac/us albllquerq/lei - p 81
A/raelus a/phonsehogei
Alr{JClus badius
A/roc/us elaps
Alrac/usj7ammigerus snelhlageae
A/roc/usjlammigerusjlamm.igerus
A/rae/us guenlheri - p 8/
Alroc/us insipidus
A/rae/tIS iaJifrons

Boa eons/ric/or amaroii - p27
Boa cons/rielor cons/ric/or - p-27
Corallus eaninus - p 30
Coral/us hOl1u/anus - p 29
Corollus eropanii - p 3/

Alrac/tIS macula/us
A/raClUS major

Epicra/es cenchria assisi - p 32
Epicrates eenchria cenchria - p 32

A/roe/us panJos/ic/us - 81
A/roe/us poeppigi

liSTA DAS SERPENTES BRASILEIRA

Alraclus pOlschi - p 8/
A/raclus re/icula/us
Alrac/us schach - p 8/
Alraclus serranus
Alrac/us /aeniatus - p 81
A/rac/us /orqua/us
A/rac/us rrihedrums
A/rac/us /ri/inea/us
A/raCILlS zebrinus
A/rae/L1s zidoki
Boirww maeula/a - p 46
Boiruna sertaneja - p47
CalamodOll/ophis paucidens
Chironius bicarinalus - p 44
Chironius eochranae
Chironius canna/us - p 44
Chiro/lillS exole/tIS - p 45
Chironiusjlavolineatlls - p 42
ChironiusfllSCus - p 43
Chironius /aevieollis - p 45
Chiranius lauren/i - p 43
Chiro/lillS mlll/iventris - p 46
Chironius pyrrhopogon
Chironius quadricarina/us - p 44
Chironius scurrulus - p 46
Chironius sexcarinatus
Clelia bicolor
Clelia ele/ia - p 48
Clelia Il1On/ana - p 48
Clelia plumhea - p 47
C/elia qllimi - p 48
Cle/ia rus/ica - p 49
CO/lophis /aeniaJus
Dendrophidioll dendrophis - p 36
Dipsas albifrons - p 40
Dipsas catesbyi - p 39
Dipsas incerta
Dipsas indica bucephala - p 40
Dipsas indica indica - p 39
Dipsas indica pe/ersi - p 40
Dipsas pavo/lina - p 38
Dipsas variega/a
Dipsas neivai , p 38
Di/axodon /aenialus

Drepanoides anotrWlus
DrytrWrchon corais corais - p 35
Drymobius rhombifer
Drymo/uber brazili - p 35
Drynwlllberdichrous - p 34
Echynan/hera poeeilopogon
EchynanJhera affinis - I' 4/
Echynan/hera amoena
Echynan/hera bilil1eata - p 42
EchylU1n/hera breviros/ris
Echynanthera cyallopleura - p 42
Echynanthera cepila/oslriala
Echynan/hera me/al1Os/ignw -p 42
Echynamhera occipilalis - p 42
EchY/lMlhero persimilis
Echynanlthero cepha/omacu/ata
Echynan/hero undu/a/a - p 42
E/apomorph/ls b/umii - p 86
E/apomorphus eorona/us
ElapOll1Orphus lepidus - p 86
E/aporrwrphus mertensi - p 86
E/apomorphus quinque/ineata - p 85
E/apanwrphus wuehereri - p 85
E/apomorphus accedells - p 85
Ery/hrolamprusaescu/apii - p 50
Erylhrolamprus mimlH
Gamesophis brasiliensis - p 53
He/icops angulatlls - p 5/
Helicops eari/licaudus - p 52
Helicops gamesi
Helicops hagnwll/li
Helicops ill[ro/aenia/us
Helicops /eopardinlls - p 51
Helieops mades/us - p 53
Helicops pic/iven/ris
Helieops po/ylepis
Helicops lrivilta/us - p 52
Hidrops martii - p 53
Hidrops /riangularis - p 53
Hydrodinas/es bicine/lIs - p 90
Hydrodinas/es gigas - p 91
bnanlOdes cellchoa - p 89
Imallfodes /en/iferus - p 89
Lep/odeira amwlala annu/ala - p 61

Leplophis ahaeruJ/a /iocercus - p 59
Leplophi~ ahaendla nigromarginatus

Liophis almade/lSis - p 56
Liophis anomal/ls
Liophis atravelllU
Liophis amoral - p 55
Liophis brazili
Liophis breviceps breviceps
Liophis carajasensis - p 57
Liophis eobellus eobetlus
Liophis cobel/us dy/iws
Liophis cobel/L1s laeniogas/er - p 58
Liophis di/epis - p 54
Liophis jlavifrelUJ/us
Liophis frenalus - p 58
Liophis illlermedius
Liophis jaegeri coralliventris
Liophis jaegeri jaegeri - p 59
Liophis lineatus -p 54
Liophis /o/lgivelllris - p 57
Liophis maryellenae - p 53
Liophis melal1Os/igma
Liophis meridion{dis - p 54
Liophis miliaris amazonicus
Liophis miliaris crysoslOmus
Liophis mi/iaris merremii - p 57
Liophis miliaris miliaris
Liophis lIIiliaris mvssvroensis - p 57
Liophis miliaris Vrill/lS - P 57
Liophis lIIiliaris scmiaureus - p 57
LWphis oligolepis
Liophis paueidens - p 54
Liaphis poeeilogyrus piclos/ria/us
Liophis p. poeci/ogyrus - p 55
Liophis poecilogyrus subfaseialus
Liophis poecilogyrus sublinea/us
Liophis regillfle macrosoma
Liophis regi/lae semilinea//ls - p 56
Liophis sasillifer
Liophis /. braehyurus - p 58
Liophis /yph//ls elaeoides
Liophi:; /yphlus /yphlus
Liophis viridis prasillus - p 55
Liophis viridis viridis - p 55
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Lyslrophis dorbignyi - p 60
Lyslrophis hislricus - p 61
Lyslrophis ma/ogrossensis - p 6/
Lys/rophis nallereri - p 60
Lys/rophis semicinc/us - p 6/
Mas/igodryas bifossa/L1s - p 36
Mas/igodryas bobdaertii - p 37
Ninia hudsoni - p 36
Oxybelis aeneus - p 66
Oxybelisflllgidus - p 67
Oxyrhoplls elathra/us - p 64
Oxyrhopllsjormosus - 64
Oxyrhopus gllibei - p 62
Oxyrhopus melal1oge/lys oriemalis
Oxyrhopus me/anogenys me/anogenys
Oxyrhopus pelo/a digiralis - p 64
Oxyrhopus r. rhombifer - p 63
Oxyrh<Jpus lrigeminlls - p 63
Paraposwlepis poly/epis
PhalOlris bilinea/us - p87
Pha/olris concolor
Plw/olris la/ivil/a/us - p 87
Pha/o/ris /emnisealus divilla/us
Pila/o/ris lemniscaws iheringi
Pila/OI ris lemnisca/us lemnisca/lIs
Pila/OI ris lemnisca/lIs /rili/learus
Phalo/ris mu//ipunc/a/us
Pha/o/ris naSII/IIS - p 87
Pilalolris niglolillea/a
Phi/odryas aeslivus - p 7/
Plliladryas amaldoi - p 71
Phi/odryas lividun - p 73
Philodryas ma/ogrossensis - p 7/
Philodryas twltereri - p 66
Philodryas olfersii - p 70
Philodryas patagoniensis - p 71
Philodryas psamaphideus - p 7/
Philodryas viridissimus - p 69
Phimophis chlli - p 75
Phimophis guerini - p 73
Phimophis guianellsis
Phimaphis iglesiasi - p 74
Phimophis neuwiedii
Phimophis seriplorciba/eus - p 74
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01

Pseudnblabes agassizú - p 72

Tham/lodynasles sp 1 - P 82

Pseudoboa corona/a

Thamllody/lasles sp 2

Micrurus psiches paraellSis

Pseudoboa haasi
Pseudoboo neuwiedii

DUlIrmodynasles sp 3
Thamnody/lasles sp 4
Tham/lodynasles sp 5
Tomo(ÚJn dorsallls - p 83
Tortlodon ocellallls - p 83
Tropi(ÚJdryas serra - p 90
Tropidodryas slriaJiceps - p 89
Vromacerina ricardinii - p 40
Umbrivaga pygmaea
Wag/erophis merremii - p 77
Xellodon guenlheri - p 78
Xel/odon nellwiedi - p 78
Xenodon rabdocepha/us - p 77
Xenodon sevems - p 78
Xenopholis scalaris . p 79

MicnlTlIs spixii lnarlillsi

Pseudoboa /ligra - p 73
Pseudoboa serrana
Pseudoerix plicmi/is
Pseus/es poecilol/o/us
Pseus/es s. poeci/oslO/IIl/s - p 80
Pseusles s. po/y/epis - p 80
Psomophis genimacll/mus - p 80
Psomophis jobeni - p 80
Plychophis jlavovirgalus
Rhachidelus brazili - p 49
Rhadinea oblUsa
Rhil1obOlhryum lenJigil1osul/1 - p 88
Sibol1 nebu/ala - p 40

Micrllrus nardllcci

Micmf/lS spixii ruJllereri
Micrurus spixii obscurus
MicnlnlS spixii spixii - P 95
Microrlls surillamensis - p 94

Farnilia Viperidae
BOlhrops a/tematus - p /08
Bothrops alrox - p 99
BOlhriopsis b. slllaragdillus - p 105
BOlhriopsis b. bilineOla - p 105
BOlhrops brazili - p 105
BOlhrops taenialO - p /05
Bothrops cOliara - p 107

Sibynomorphus neuwiedi - p 88
Sibynomorp/ws allenwlllS
Sibynomorphus barbouri

Xenoplzolis undulatus - p 79
Xenoxybelis argel/lells - p 66

Bothrops erythrome/as - p 99

Sibynonwrphus gnrbei
Siby/lomorphlls garmani - p 88
Sibinol/1orphlls mylw.ni - p 88
Sibynolnorphus /lIrgidlls
Sibynonwrphus
venlrimuculnlllS - p 88
Sinwphis rhi/loSloma - p 65
Siphlophis cervinlls
Siph/ophis compressus - p 65

Familia Elapidae

BOlhrops inslllaris - p 102

Bothropsfollsccai - p 107
POl1hidillm hyoproru - p 106

Micmms albicincllIs
Micmrus a/lnelallls bolivianlls
Micmms averyi - p 92
Micmros collaris
Microrus corollinlls - p 92
Micrurus decoratlls - p 94
Micruros donosoi
M icruros filiformis fi/ifonnis

Dentição aglifa Chironius carinatus
Jo rdão CamaçarijBa

BOlhrops itapeliningae - p 109
Bothropsjararaca - pIaI
BOlhrops jararacussu - p 103
Bothrops /euCIITIIS - p 97
BOlhrops marajocllsis
BOlhrops moojeni - p 105
BOlhrops IIlllriciencis - p 105
Bothrops pauloensis - pIa0

Siph/ophis /ellcocepha/us - p 65
Siph/ophis longicallda/us
Siph/ophis pu/chher - p 65
Siph/ophis worOll/Zovi - p 66
Sordellina puncla/a
Spiloles pllllalUs macII/aJus - p 70
Spilo/es pllllalUs pllllallls - p 70

Microrusfiliformis sllbtilis
Micrurusfronlalis tric%r
Micrurusf alriroslris - p 93
Micrurus f brasiliellsis - p 93
M icrurosfronta/ is frontal i s
Micrurusfrontalis pyrrhocryptlls
Microms Ir. Izemprichii - p 95

Taeniopha/lIs nicaglls
Talllila tnelanocephala - p 76
Thalesius viridis
Dwmnodynasles hypoconia - p 82
Thamnodynas/es pallidlls - p 82

Micmrus hemprichii ononi
Micmros ibiboboca - p 91
Micmros sp - p 91
Micrurus karlschmidti
Micmrlls langsdorffi langsdorffi

7hamnodyllasles rUIi/IIS - p 83
Thamnodynas/es s/rigaJIIs - p 82

MicmT/ls l. carvallhoi - p 95
Micmms lemniscarus helleri

Croralus d. rortlima - p lia

Thamnodynas/es almae - p 82

Micmms lemniscatus lemniscatus

Lachesis muta - p 96

BOlhrops diporus - pIa0
BOlhrops marmoralus - p 100
Bothrops ma/ogrossensis - p 100
BOlhrops pubescens - p 100
BOlhrops lutzi - p 100
BOlhrops l1ewiedii - p 100
Bothrops pirojai - p 105
Crotallls d. cascavel/a - p 109
Croralus d. collilineatus - pilO
Crolalus d. dryinus - pilO
Crotalus d. marajoc/lsis - pIlO
Crolalus d. lerrificus - pIlO

I)entição opistóglifa Philodryas na/em-i
CuraçáIBa

05

XCl1odon rhabdocephalus, exemplo de presas
do lipo áglifa modificada, ltapebilBa,

Fossela loreal Bothrops jararacussu
Assis/São Paulo

06

Dentição proteróglifa Micrunls corallinus
Limeira/São paulo

Dentição solenóglifa Lachesis IlIlila
Valença/Ba

1.1'{J/otyphlops macrolepis:salgueiroi
luaze irolBa

Leptotyplrlops diaplocius
Manaus /Am Foto Guarino Colli

I ,'/J/('/yphlops koppesi
I'a lmasrro FOlo Reuber Brandão

Lel'lol)'phlops albifrons
Santo Incício/Ba FOIO Mário Haft

I 1/" d"{Js brOllgersmianus
MedradolBa

Typhlops yoneflagae

I 11 ' 01 0

Santo [náciolBa FOIO Miguel Rodrigues

13

Typhlops relieula/us
Amilpá Foto Guarino Colli

Liotyphlops lernelzi
BrasíJia/DF Foto Reubcr Brandão

Corallus hortulanus
Ilhéus/Ba

Coral/us horlulanus
IIhéus/Ba

Liotyphlops beui
Instituto Butantã/SP Foto Aline Benetti

Liotyphlops sp flOl' (geraldobrisola)
ItapebilBa

Coral/us hvr/u{allus
Alta Floresta/MT

CoraI/tis horlulanus
Alta Floresta/MT

Boa e. eons/rictor
Curaçá/Ba

Boa conslric/or amarali
Assis/SP

Coral/us hortulanus
Alta Floresta/MT

Indivíduo jovem Corallus caninus
BelémlPa

14

1" '" .'

26

Euneeles murinus
Instituto Vital BrazillRJ

Euneeles no/aeus
Bolívia

Coral/us eaninus
Belém/Pa

27

Coral/us cropanii
Desenho de Cristiano Moura

Padrão intermediário entre Epicra/es
cenchria assisi e hygrophilus Cachoeira/Ba

Drymoluber dichrollS
ltapcbilBa

Drynwlube( dichrous jovem
CI-iUNBIDF

Drvmoluber braúli
Foto Miguel Rodrigues

Drymarchon c corais
Itaberaba/Ba

Dendrophidion dendrophis
CHUND/DF

Ninia hudsoni
Rondônia FOlO Vinícills Silva

Mas/igodryas bifossa/us
Sorocaba/SP

Mas/igodryas bobdaer/i padrão cinza
Ilha do bananalrro Foto GlIarino colli

31

Epicra/es cenchria hygrophilus
I1héus/Bu

Epicra/es cenchria cel/chria
BelémIPa

Tropidophis paucisquamis
São Paulo Foto VinÍt:ius Silva

Epiu{//es cenchria aff cenchria
Recife/Pe

Epicrates cenchria crassus
Assis/SP FOlO Geraldo Brisola

Anilus scy/alle
Serra da MesafGo FOlO Reuber Brandão

Masligodryas bobdaerli padrão amarelo
Chapada dos GuimarãeslMT Foto R. Brandão

Dipsas pavonina
Rondônia Foto Vinícius Silva

Sibon nebulala
lbiapaba/Ce Fo.lO Ciro Ginez Albano.

UromacerÍfw ricardinii
São Paulo Foto Geraldo Brisola

Echinanlhera affinis
Elísio. Medrado.lBa Fo.to. Flo.ra JlIncá

Echinanlhera occipitalis
PacolílCe

Echinanlhera cyanopleura
S.F de PaulaIRS Fo.to Marco.s Di-Bernardo

Echinanthera wululala
São Paulo.

Echinanlhera bilineata
S.F.de Paula/RS Foto Marcos Di-Bernardo

Chi ronius f1avolinealU~
Santa Helena/Dias O' AviJa/Ba

46

Dipsas neivai
Elíseo MedradolBa

Dipsas indica indica
ItapebilBa

Dipsas indica pelersi
IlhéuslBa

Dipsas caresbyi
llapebilBa

Dipsas indica bucephala
Assís/SP Foto Geraldo. Briso.la

Dipsas indica indica
Serra da Mesa/Go Fo.to. Reuber Brandão.

59

Chironius laurenli
Chapada dos GuimarãeslMT Fot Ma.Goretti

ChironiltS fuseus
Simões FilholBa

Chironius seurrulus
Coarí/Am

62

Chironius earinolus
Jordão/CamaçarílBa

Chironius quadriearinalus
ltú/SP

Boiruna I/1w;ulata
Itll/SP

69

Chironius biearinalus
São paulo/SP

Chironius exolelus
ltapebi/Ba

Boiruna maeu/ma jovem
Itaiópolis/SC FotO Germano Whoel Jr

BvirwllL sertaneja
JuazeirolBa

Clelia plumbea
CamaçaríIBa

Clelia quimi
BrasílialDF Foto Anltmio Sebben

Clelia mSlica
Mato Grosso do Sul Foto Geraldo Brisola

Rhachidelus brazili
Assís/SP

66

.
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Chironius laevieollis
Porto SegurolBa

Ã

Chironius multivenlris
Simões FilholBa

Eiythrolamprus aesculapii
BraslliaJDF

Erythrolall1prus aesculapii Padrão corallinus
Elíseo Medrado Foto Elbano Moraes

Erythrolamprus aesculapii Padrão erilrismo
Assís/SP Foto Geraldo Brisüla

Helicops ang l/fala
Palmasrro Fo to Reuber Brandão

He/icops leopardinl/s Padrão amarelo
SalvadorlBa

Heficops fe opardin us Padrão vermelho
Sal vado r/Ba

Heficops trivittatus
CarajáslPa Ventre.

I-1elicops modestus
São Palllo/SP Adulto

Gomesophis brasiliensis
Planaltina/DF

I-1idrops Irianglll aris
MarabálPa.

Liophis mmyhellenae
Brasília/DF

90
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Helicops carinicaudus,
Chapecó/SC Foto Aline Benetti.

I-1eficops modes/lIs
São Palllo/SP Jovem

Helicops trivittatus
Ca raj áslPa Dorso.

Liophis maryhellenae
Palmeiras/Ba

Liophis filleatus
JlIazeiro/Ba

91B

Liophis meridiol1alis
Brasília/DF FOlo Guarino Colli

Liuphis paucidens
São domingos/Go

Liophis viridis
Camaçarí/Ba

_
Liophis reginae Jovem
PalmasrTo Foto Reubcr Brandao

93,

Liophis poecilogyrus Jovem
Junzeiro/Ba

Liophis poeci/ogyrus Padrão laranja
Juazciro/Ba

.;;

Liophis reginae adu\w
São Cristovão/Se

Liophis a/modens i" Jovem
Simões FilhofBa

~'.~

,.;':~

Liophis poecilogyrus Padrão verde
Elíseo MedradolBa

..

,

'

- '/o

Liophis poecilogyrus Padrão vermelho
Salto da DivisaIMG

Liophis almadensis Adulto
SalvadorlBa Foto Pedro Uma

Liophis camjaensis
Carajás/Pa
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Liophis amarali
Jlhéus/Ba Foto Anlônio Argôlo

Liophis viridis
SalvadorlBa Foto Pedro Lima

Liophis longiventris
VilhenalRondônia

Liophis mi/iaris mossoroensis
JuazcirolBa

"

~
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Liophis lI1iliaris merremii
Itapebi/Ba

Liophis miliaris merremii
Salto da DivisalMG

Liophis typhlus brachyurus
Sorocaba/SP

Liophis jaegeri
LençóislBa

Liophis lI1iliaris lI1erremii
ltapebi/Ba

Liophis miliaris Jovem
Chapecó/SC Foto Aline Benetti

Leptophis ahethula
ltapebiJBa

Leptophis ahethula
JuazeiroIBa Foto Flávia Pinto

Liophis lJIiliaris oril1!1S
São Palllo/SP Foto Aline Benetti

Liophis miliaris semiaureus
Assís/SP

Lystrophis nattereri
BrasílialDF Foto Guarino Colli

Lyslrophis dorbignyi
Rio Grande do Sul Foto Geraldo Brisola

Liophis cobellus taeniogaster
Salvador/Ba Foto Jean Yves Dornalain

Liophis ji-enata
Assís/SP Foto Geraldo Brisola

Lystrophis matogrossensis
Mato Grosso do Sul Foto Geraldo Brisola

Leptodeira annulata Jovem
SalvadorlBa

(.

Leptodeira annulata Adulto
Mata de São JoãolBa

Oxyrhopus guibei
SorocabaJSP

Oxyrhopus elathm/II.\' Jovem
.
Nova Petr6polis/RS Foto Marcos DIBcrnardo

Oxyrhopus trigeminus
Salto da Divisa/MG

Oxyrhopus rhombifer Jovem
Mucugê/Ba

Symophis rynoslOma
.
Assís/SP Foto Geraldo Bnsola

Oxyrhopus rhombifer Adulto
BrasílialDF Foto Guarino Colli

Oxyrhopus petola Jovem
LimeiraJSP Foto Marcos Francisco

Oxyrhopus petola Adulto
IbitupãlBa

Oxyrhopus pelola Adulto fase cinza
Assís/SP

Oxyrhopusformossus
IIhéuslBa

Siphlophis leucocephalus
Ilhéus/Ba

!

Siphlophis compressus
Amapá foto Guarino Colli

Oxybelis aeneus Em display defensivo
Elíseo MedradolBa

Siphloplzis worontzov;
.
Alta FlorestaJMT Foto Geraldo Bnsola

Oxybelis aeneus
ltapebi/Ba

Oxybelis fulgidus
BelémlPará

Xenoxybelis argenleus
Amapá Foto Guarino colli

Philodryas palagolliensis
BaJTa de Mamangu<lpc/Paraíba

Philodryas aeslÍvus
Le nçóisIB a

Philodryas nallereri
Juazeiro/Ba

Philodljas viridissimus
R01dônia

Philodryas lividum
São Paulo Foto Geraldo Bri sola

Pseudablades agassizi
Bras íl ia/DF Foto Antônio Sebbcn

'I

I
I

Philodryas olfersii Padrão inteiramente verde
Feira de Santana/Ba

Pseudoboa nigra Jovem
EunápoJis/Ba

Pseudoboa nigra Padrão todo negro
Mata de São Jo ão/B a

I
I

I
1I

Philodljas matogrossensis
Mato Grosso do Sul Foto Geraldo Brisola

Philodryas psammophideus
M.Grosso do Sul Foto Guarino Colli

Pseudoboa nigra Padrão manchado
Feira de Santana/Ba

Pseudoboa nigra Padrão quase sem negro
Sa lto da Divisa/MG

152
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Phimophis guerini

CamaçarUBa

'.

~.

Phimophis iglesiasi

Waglerophis merremii

Waglerophis merremii

PeLJ"olinalPernambuco

Mata de São João

São Francisco do Conde/Ba

Phimophis scriptorciballlS

Phimophis chui

Waglemphis muremii

Waglerophis merremii

IbirabaIBa Foto Miguel Rodrigues

Santo Tnácio/Ba Foto Mi guel Rodrigues

Feira e SantanalBa

Sorocaba/SP em display defensivo

Spilotes pllllalUs

Tanlila l/Ielanocephala

Xenodoll rhabdocephalus

CamaçarUBa

Itapebi/Ba

aXenodol1 rhabdocephalus Jovem
Alta FlorestalNlT Foto Geraldo Brisola

Waglerophis merremii

Waglerophis merremi;

Xenodon newiedii

Xe nodon guerllheri

BrasíJ ia/DF

Brasília/DF

São Paulo/SP

São Pau lo Foto Geraldo Bri sola

\.. .

Ita pebi/Ba

168
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Xenodol1 severus

XellophoLis scaLaris

CarajáslPa Foto Guarino Colli

Ilhéus/Ba

Xenopho/is ulldulalus Jovem

Xenopho/is undulalt/.s Adulto
SeITa da MesalGo Foto Reuber Brandão

Salto da DivisalMG

Mata de São JoãolBa

Psel/sles sulphureus poecilostoma

Pseustes sulphureus poly/epis
Pará

Pseusles poeci/onolus Jovem
Rodônia Foto Vinícius Silva

Pseusles poeci/onolus Adulto
Rondônia Foto Vinícius Silva

PsvrIloplti, joberti

Feira de Santana

A/me/tis se"ael!

Pará

A/rac/lIs

guell/heri

lIhéus/Ba

Alroe/tlS pal1loslÍclIIs
São Paulo/SP

Alme/us pOlsehi

Fcirn de Santanal Ba

AlrC/etus albl/quer!]lI ei

Rondônia Foto Vinícius Sil va

A tra('/us taellimus

C hapecó/SC Foto Aline Bcnelti

ThmnllodYllas/es pallidus
Ca maçarÍlBa

184

Thamnodynas/es sp nov Dois padrões ele
cores do semi-árido-baiano. JuazeirolBa

Thamnodynas/es s/riga/us
São Paulo/SP

Apostolepis cearencis
Feira de SantanalBa

Apostolepis flavolOrquata
.
PARNA das Emas/Go Foto Flávio Rodng ues

193

Thamnodynastes hYPocol/ia
ltapebi/Ba

Tomodol1 dorsatus
SorocabalSP

Thamnodynastes ruti/us
NiteroilRJ Foto Ângelo Brasileiro

Aposlolepis sp nov
CorrentinalBa

ApoSlolepis assimilis
Assís/SP Foto Geraldo 8risola

Apostolepis ery/flrono/us
LimeiralSP Foto Marcos Francisco

Aposlolepis sp nov
BrasflialDF

.
AposlOlepi rondoni, .
Rondônia Foto VLllIClUS Stlva

Elapomorphus blumii
Pedra AzulfES

Apostolepis aft lilleata Foto Ma. Goretti
Chapada dos Guimarães/MT

Elapomorphus wuchereri
ValençalBa

Elapomorphus merlensis
.
Limeira/SP Foto Marcos FrancIsco

207

Elapomorphus lepichls
Ilhéus/Ba Foto Antônio Argôlo

ApOSlolepis gabai
QueimadaslBa Foto Mi guel Rodrigues

Sybinomorphus newiedii indivíduo de cima e
Sybinomorphus mykani indivíduo de baixo SP

Sybinomorplzus gannalli
Guaramirim/SC Germano Woehl lr

Apostolepis arenarius
Alagoado/Ba Foto Mi guel Rodrigues

/.,. 11~

•

Pha/o/ris lati vit/atus
Assís/SP Foto Geraldo Bl1sola

Pllalo/ris aJf bilineatus
Foto Guarino colli

RlzillobothryulII lell /igillosl/II/
Vilhena/Ro Foto Guurino Colli

Sybinomorphus newiedii
ItapebiIBa

lmantodes le/lliferus
Rondônia Foto Vinícius Silva

Tropidodryas serra
São Paulo

Svbinol/'lorphllS l'en/ril/wc/lla/l ls
Chapecó/SC Foto Aline Benetti

flllal/todes cel/ ciloll
Mata de São João/Ba

Tropidodryas strialcep.l'
Palmeiras/Ba Foto Claude Salll ucI

Hidrod )'I/Cls tes bicil/c({/s
Barra do Garças/MT Foto Rcuber Brandão

Hydrodynasles gygas
Mato Grosso do Sul

Micrurus sp nov
Euclides da CllnhalBa

Micrurus averyi
Manaus/Am

Micrurus frol1lalis allilvslris
Assís/SP

MicrurllS ibiboboc:a
Sal vadorlBa

Micruurs coral/ínus
Guaramirim/SC Foto Germano Woe hl lr

Micrllrllsfronlalis brasiliensis
CorreolinalBa

Micrurus lemniscalus
BrasílialDF

Micrurus decoralllS
São Paulo FalO Miguel Rodrigue s

MíCY/lrlls suriname/lSis
Chilpadn dos GlIi rn:Jrãcs/MT

Micrllrus hemprichii
Amazonas Foto Antônio Sebben

Micnr("Us spixii
Manaus/ Am Foto Anlônio Sebbcn

Lachesis mUla Padrão escuro
Valença/Ba

Lachesis mula Padrão claro
Valença/Ba

BOlhrops leucurus
Camaçarí/Ba

BOlhrops leucurus Padrão amare lo
Elíseo Medrado

230

238

8011lrol's leucunts

8olhrops /eu('u ru s

Exu/Pernarnb uco

BOllzrops at rox

BOllll"Ops errlhro/llelas

Santa Helena/Ba

BOllllops

li.

g oya~ellsis

Itllú

!,ou/oens;s

BOlllrops 11. pubescells

pu17escells

11

Assís/SP

lIIamlOralus

Brasíl ia/DF

=

Para ná

pilll/oensi,\'

80lhrops

Teofilftndia/B a

Juaze iro/Ba

Botltrop.l' 11. parallaellsis

IU'II' iedii

Campinas/SP

8 0rltrops erylllrollt ela.l·

Belém/Pará

8 01lzrops li. /UI ::,i

BOlhrops 11. urulU

Crato/Ceará

Rio Grande do Sul

S(0trops

11.

boliviallu.l· = pau/oel1sis

Botllrops 11. diporus

=di/)()J'((s

Paragu ai Fala Gerald o Bn so la

\ ~

BOllzrops 11. neH'iedii = lIewiedii
Vilória da Cllllquista/Ba

BOlhrops

11 .

matogrossellsis

= lIIalogrosse /l sis

MirandaiMS Foto Yuri Machado de BalTos

J

. '.

Ch. dos GlIimarãcs/MT F. Wagner GlIenello

BOlllrops /l. piauhyensis

Piauí

=l ul~ i

,
BOlhrops jararaca
São Pnulo

BOlhrups insula ris
Ilha de Queimada Grande/SP

BOlhrops jararac!lssu
Santa Catarina

BOlhrops pirajai Jovem
Elíseo Medrado/Ba

BOIhro{Js pirajai Adulto
Elíseo Medrado Foto Elbano Moraes

BOlhrops brazili
Pará Foto Antônio Argôlo

BOlhrops bilincula hilineu w
Elíseo Medrado/B"

BOlhrops bilineala smaragdillus
Acre Foto Geraldo Brisola

Bothrops tael/iata Jovem
Alta FloreslaIMT

porlhidiun hyoprora
.
Rondônia Foto Vin ícius Silva

Bothrops moojeni
São Paulo

Bolhrops fonsecai
.
São paulo Foto Geraldo Bnsola

BOIJzrops taeniala Adulto
Pará Foto Antônio Sebbcm

BOlhrops moojenii
São Paulo

Bothrops moojeni
Mato Grosso

Bothrops cOliara
Campos do JordãolSP

C~'Ola/IIS durisSl/S lerrificus
Sao Paulo Foto Geraldo Brisola

CrOla/IIS duriS.\'lIs cof/i/inealtl\'
Bras Oia/DF
.

Phi:odtTas ba:r~ni na~ccndo no Zôo de SOI"Ocab,tlSP a e~pecl e Ocorre na Argentina.

E .

' plerales cenehria assisi Parindo em Petro\"mt!Pe Foto Nilberto Moura
I

~ell1ipênis de CrOlalus durissus
Sao Paulo Foto Geraldo Brisola

Psomophis joberli predando Scinax sp
Feira de SantanafBa Foto Wagner Guerreiro.

Crotalus durissus cof/ilillealus illgerilldo rlllo
UNB/DF

Philodryas nal/ereri predando Oxyrlwpus
lrigeminus. Curaçá/Ba Foto Ricardo Serafim.

Oxyrhopus lrigeminus ingerindo jove m Ameiva C//11eiva Piauí Foto Ricardo Serafim.

Chironiusflavolin.eatus ingerindo uma Hyla
SI' Lençóis/Ba Foto Zé Henrique.

Micrun/s lemniscalUS predando Lyol;/Ih/"/I.I
lemelzi UNS/DF FOlo AlIlônio SeMI'/II.

Chironitls exolelus ingerindo uma Hyla ereptans em ltapebilBa

Boa cOllstriclor amara!i predando
camundongo Assís/SP

,

.

Hydrodinasles gygas predando Bufo paracnemis. UNB Foto Reuber Brandão.
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Bo/hrops moojeni Albino
Assís/SP Foto Geraldo Brisola.

Raro caso de bicefalia em BOlhropsjararuCl/
Assís/SP Foto Geraldo Brisola.
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EuneCles notaeus predando Chmma lorqua/a
PoconélMT Foto Fábio Olmos

•

!
Oxybe/is aeneus predando Tropidurus sp

I".l
, '

lO ..

............"

Mata de São João/Ba Foto Jean Y. Domalain .

ero/a/us dl/rissus cascavel/a iniciando o
processo de muda, nOla-se o olho azu lado .

Pseudo boa nigra Albina encontrada em Salto
da Divisa/MG

O. trigeminus jovem com colorido an()lIlalo.
devido a incubação com baixa temperatura.

Masligodryas bifossalus iniciando a muda de
pele Assís/SP Foto Geraldo Brisola.

era/a/us durissus com padrão de desenho
anómalo Assís/SP

BOlhraps /eu curus Linear anômalo
Espírito Santo Foto Geraldo Bri sola.

Crotalus durissus Albina
Assís/SP

Crota/us durissus Albina
Assís/SP

Hibridismo de cativeiro Bothrops erythromelas X
BOlhrops pauLoensis Juazeiro/Ba. Em cativeiro

Sybinomorphus mykani Albino
Assís/SP Foto GeraJdo Brisol a

EuneCles murinus morta por trabalhadores
rais . Foto Sec ode Turismo de BonitolMS.

11.1-

ElIllec /es I1lllrinus mor/a por trabalhadores ru -

rais. Foto Sec ode Turismo de Bonito/MS

E I/llec/es III1I r inll S morta, era fêmea e tinha

mai s de 50 filhotes . Foto Biondi de Queiroz.

ElIllecles lIIurill/./s morta no Mato Grosso do
Sul. Foto Seco de Turismo de BonitolMS

ElIl/eCles 1II11r;IIUS que acabou de matar um
gato-do mato. Foto sec de Turismo de Bonito

EWlectes I1Il/rillllS morta com o conteúdo estomacal a amostra, onde se observa um cervo.

EI/nectes murinus in!!erindo um bezelTo

Foto Sérgio Claro. ~

EllIlec /es mllrilllls morta por pescado res

Eunec/es lIutri/1l/s morta no início do

Foto secode Turismo de BonitolMS.

século XX.

I
ERRATA
Interprete e leia a foto n.o 157
Como: Apostolepis afJ longicaudata.
Espécie encontrada até o momento no Cerrado
do Piauí e Caatingas da Paraíba
(Miguel RodIÍgues, com. pess. 2003).
E recentemente encontrada
em ItapebilBA, Zona da Mata.
A presente foto representa a espécie
Tantila melanocephala encontrada em Salvador/BA.
Que é descrita na página 76.
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