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A Herpetofauna da Zona da Mata de Minas Gerais
A Zona da Mata Mineira está localizada na região sudeste do estado de Mi-

nas Gerais. É formada por 142 municípios e abrange cerca de 35.726 km. Ao lon-2

go de seu relevo acidentado e montanhoso, composto por serras, colinas e vales

estreitos, a região encontra-se inserida no bioma Mata Atlântica. A Zona da Mata

abrange cinco bacias hidrográficas, duas dela de grande importância para o abas-

tecimento de água em Minas Gerais. Através de seus diversos ambientes, tanto em

áreas urbanas quanto naturais, encontramos dois grupos muito distintos de animais,

os anfíbios (sapos, pererecas, rãs e cobras-cegas) e répteis (quelônios, crocodilia-

nos, lagartos, serpentes e cobras-de-duas-cabeças). Apesar de suas diferenças, estes

animais são estudados pela mesma área do conhecimento, a herpetologia. Estudos

herpetofaunísticos na Zona da Mata apontam para a ocorrência de 1 espécies,98

com esse número aumentado rapidamente nos últimos anos a medida que novas

expedições e pesquisas são realizadas em locais nunca antes amostrados. Anfíbios

e répteis compartilham características tais como a ectotermia, o que significa que

dependem da temperatura ambiente para regularem suas temperaturas corporais.

Esses animais também podem exibir inúmeras adaptações ecológicas e mostrar

forte variação quanto ao uso do hábitat, dieta e comportamento. Juntos, essas ca-

racterísticas de história de vida aumentam a dependência de anfíbios e répteis a

habitats muito bem preservados, fazendo desses animais excelentes bioindicadores.

As taxas sem precedentes de perda e fragmentação dos habitats, em concerto com

mudanças climáticas e poluição ambiental tem causado drástica redução em popu-

lações de anfíbios e répteis em todo o planeta. Nosso objetivo é fornecer aos leito-

res informações básicas e imagens de alta qualidade sobre a incrível e exuberante

herpetofauna da região da Zona da Mata. Discutimos aspectos relevantes sobre

algumas espécies da região, incluindo espécies comuns, ameaçadas e exóticas. Por

fim, esperamos que esse trabalho possa informar o público em geral da importância

de se conservar estes animais fantásticos.



The Herpetofauna of the Zona da Mata of Minas Gerais
The Zona da Mata is located in the southeastern region of the state of Mi-

nas Gerais. It has 142 municipalities and a total area of 35.726 km2. Along with

its mountainous and rugged relief, composed by hills and narrow valleys, the

region is embedded in the Atlantic forest biome. The Zona da Mata covers five

watersheds, two of which have great importance to the water supply in Minas

Gerais. Throughout the Zona da Mata environments, either in anthropogenic or

natural areas, we can find two very distinct group of animals, the amphibians

(frogs, toads and blind-snakes) and reptiles (tortoises, crocodiles, lizards, snakes

and worm-lizards). Despite their differences, these animals are studied by the

same scientific field, which is called herpetology. Herpetofaunistic assessments

in Zona da Mata point out to the occurrence of 1 species, with this number98

growing rapidly over the last years as new expeditions and researches have been

performed in places never studied before. Amphibians and reptiles share traits

such as ectothermy, which means they both depend on the environmental tem-

perature to regulate their body temperatures. These animals might also exhibit

several ecological adaptations and show strong variation in habitat use, diet, and

behaviour. Altogether, these life-history traits increase the dependence of amphi-

bians and reptiles on pristine habitats, making these animals excellent bioindica-

tors. The unprecedented rates of habitat loss and fragmentation, in concert with

climate change and environmental pollution have caused drastic reductions of

amphibians and reptiles populations worldwide. Our goal is to provide readers

with basic information and high quality images on the amazing and exuberant

herpetofauna of Zona da Mata region. We discuss relevant aspects of the bio-

logy of some species in this region, including common, endangered and exotic

species. In the end, we hope this work would inform the general audience on the

importance of conserving these fantastic animals.



Sumário

Apresentação..........................................................................................1

A Zona da Mata de Minas Gerais.........................................................2

Localização.........................................................................................2

Histórico..............................................................................................2

Vegetação............................................................................................5

Relevo e clima.....................................................................................7

Hidrografia..........................................................................................8

Unidades de Conservação...................................................................9

A herpetofauna.....................................................................................11

Os anfíbios............................................................................................12

Espécie exótica.................................................................................22

Espécies ameaçadas..........................................................................23

Os répteis..............................................................................................24

Cágados e jabutis (Testudines)..........................................................25

Jacaré (Crocodylia)...........................................................................26

Anfisbenas (Squamata)......................................................................27

Lagartos (Squamata).........................................................................28

Serpentes (Squamata)........................................................................32

Espécies exóticas..............................................................................38

Espécies ameaçadas..........................................................................40

Como podemos conservar os anfíbios e répteis.................................42

Lista das espécies de anfíbios..............................................................44

Lista das espécies de répteis................................................................46

Opções de leitura..................................................................................48

Autoria das ilustrações........................................................................50





1

Apresentação

Em 2015 grande parte do Brasil e do mundo conheceu o rio Doce
por ocasião do maior desastre ambiental do país, o rompimento de uma
barragem de rejeitos de minério de ferro. A bacia do rio Doce, juntamen-
te com a do rio Paraíba do Sul, são as principais bacias hidrográficas da
Zona da Mata de Minas Gerais, região no sudeste do estado, original-
mente coberta por vastas áreas da outrora imponente Mata Atlântica. Lar
de diferentes etnias indígenas como os purí, os coroados, os nakrehê e
os koropó, e detentora de grandiosa biodiversidade, a Zona da Mata im-
pressionou dezenas de naturalistas que a percorreram no século XIX. Os
germânicos Johann von Spix e Carl von Martius, que visitaram a selva
mineira em 1818, relataram a existência de florestas “onde o sol parecia
nunca ter penetrado”.

Infelizmente, após dois séculos o que vemos hoje é o retrato explí -
cito de uma floresta dilacerada, que ganhou o jocoso apelido de “zona da
moita”. Ainda assim, a Mata Atlântica de Minas Gerais resiste, mesmo
que fragmentada em meio a cidades, pastos e plantações. Sua biodiver-
sidade nos surpreende, com espécies sendo continuamente descobertas
pelos cientistas. Um exemplo claro é a herpetofauna (anfíbios e répteis),
com criaturas que nos enchem os olhos com suas cores, formas e com-
portamentos. Neste livro ricamente ilustrado, os biólogos Clodoaldo As-
sis, Jhonny Guedes, Sofia Luz, e Renato Feio, da Universidade Federal
de Viçosa, apresentam de forma clara e objetiva a diversidade da her-
petofauna da Zona da Mata, uma riqueza que conta com cerca de 198
espécies, algumas delas descritas pelos próprios autores ao longo de anos
dedicados à pesquisa nessa região.

Espero que o leitor aproveite a leitura e se impressione com a be-
leza dos anfíbios e répteis do sudeste mineiro. Indo além, que reforce o
coro em prol da conservação dos nossos ameaçados ambientes naturais,
e que não perca a oportunidade de visitar os belos parques da Zona da
Mata.

Henrique C. Costa
Universidade Federal de Minas Gerais
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A Zona da Mata de Minas Gerais
Localização

A Zona da Mata mineira localiza-se na região sudeste do estado de
Minas Gerais, abrangendo uma área total de 35.726 km2. É formada por
142 municípios, agrupados em sete microrregiões: Cataguases, Juiz de
Fora, Manhuaçu, Muriaé, Ponte Nova, Ubá e Viçosa.
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Essa ocupação veio seguida da exploração e consequentes mu-
danças na paisagem natural. De início, existia um comércio de produtos
extraídos das florestas, como óleos e plantas medicinais, onde se desta-
cava a poaia, extraída e negociada através dos indígenas. Porém, após a
implantação da cultura cafeeira, as atividades ligadas ao extrativismo se
tornaram insignificantes.

As matas, derrubadas a machados e fogo, foram dando lugar aos
cafezais, e à medida que as lavouras se tornavam improdutivas, novas
áreas eram abertas para aproveitamento da qualidade do solo de terras
ainda não cultivadas. Posteriormente, essas terras enfraquecidas eram
transformadas em pastagens compostas de capim-gordura.

Com a decadência do café, que ocorreu nas primeiras décadas do
século XX, a economia se diversificou e a extração de madeira que já
vinha ocorrendo, se destacou como uma das atividades mais relevantes.
No ano de 1919, Carangola era o principal município de Minas Gerais na
extração de madeira, com 129 estabelecimentos atuando nessa atividade.
Assim, grande parte dos cafezais juntamente com as florestas deram lu-
gar às pastagens, formando a atual paisagem da Zona da Mata Mineira.

Ponte móvel para transporte de toras inaugurada em 1915 na cidade de Carangola, MG.
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Paisagem atual típica da Zona da Mata Mineira, com predomínio de pastagens e peque-
nos fragmentos de matas secundárias.

Vagões de cargas carregados com toras e pilhas de madeira usadas para alimentar as
locomotivas. Todas retiradas da região de Carangola no início do século XX.

Vegetação
Apesar do nome, a Zona da Mata Mineira encontra-se com aproxi-

madamente 10% de vegetação nativa, e se caracteriza pela ausência -de flo
restas. Em sua maioria, essa vegetação restante é composta por pequenos
fragmentos de florestas secundária, quase sempre localizados em topos
de morros e encostas, e entre esses fragmentos predominam as pastagens.
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Embora a paisagem atual nos mostre o contrário, o bioma dominan-
te nessa região é a Mata Atlântica. Em sua maior parte, era representada
por Florestas Estacionais Semideciduais, que se caracterizam por flores-
tas onde algumas árvores perdem suas folhas na estação seca. Nas áreas
de maior altitude, como nas serras do Brigadeiro e Caparaó, temos as
Florestas Alto-montanas (“matas nebulares”) e os Campos de Altitude.

“Mata nebular” na Serra do Brigadeiro, em Araponga, MG.

Copa das árvores de uma Floresta Estacional Semidecidual em época de estiagem no
município de Juiz de Fora, MG.
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A região apresenta um clima tropical úmido, com estações chuvosa
(outubro a março) e seca (abril a setembro) bem definidas. Nos últimos
anos, a média máxima de temperatura foi de 29,6ºC em Cataguases e a
média mínima de 13,1ºC no município de Acaiaca. A precipitação e tem -
peratura média anual é de 1.370,3 mm e 22,3ºC, respectivamente.

Relevo montanhoso no Parque Nacional do Caparaó.

Relevo e clima
Por apresentar um relevo indo de ondulado (ver pág. 5) à montanhoso

na maior parte de sua extensão territorial, a paisagem da Zona da Mata Mi-
neira é comumente referida como “mares de morro”. Apenas uma pequena
parte é formada por planícies que se encontram nos vales dos rios maiores.
A elevação varia marcantemente na região, indo de 71 metros acima do ní-
vel do mar, na foz do rio Pirapetinga, à 2.897 metros, no Pico da Bandeira.
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Hidrografia
Aregião possui cinco bacias hidrográficas, onde as de maior impor-

tância correspondem aquelas dos rios Doce e Paraíba do Sul. As bacias
dos rios Grande, Itapemirim e Itabapoana possuem menor abrangência.

Bacia do rio Doce

Bacia do rio Grande

Bacia do rio Itapemirim

Bacia do rio Paraíba do Sul

Trecho do rio Carangola, subafluente  do Paraíba do Sul no município de Faria Lemos, MG.

Cataguases

Ubá

Muriaé

Viçosa

Ponte Nova
Manhuaçu

Bacia do rio Itabapoana

Juiz de Fora
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Unidades de Conservação
A Zona da Mata Mineira conta com sete Unidades de Conservação

(UC) de Proteção Integral. Juntas, estas UC’s abrangem uma área total
de aproximadamente 53.000 ha, sendo essenciais para a manutenção dos
recursos naturais ainda restantes na região. Dentre estas, se destacam o
Parque Estadual do Ibitipoca (PEIb), o Parque Estadual Serra do Briga-
deiro (PESB), o Parque Nacional do Caparaó (Parna Caparaó) e o recém
criado  Parque Estadual da Serra Negra da Mantiqueira (PESNM).

PEIb

PESB

Parna Caparaó

Paisagens encontradas do Parque Estadual do Ibitipoca, em Lima Duarte.

PESNM
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Outra categoria de Unidade de Conservação que merece destaque
são as Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPN’s). Essas UC’s
são criadas em áreas particulares por iniciativa de proprietários que têm
interesse na conservação de áreas naturais. Após criadas, essas áreas pos-
suem caráter de perpetuidade, ou seja, caso a propriedade seja vendida ou
transferida para algum herdeiro, ela continuará sendo uma área protegida.

Essa áreas são estratégicas para a conservação da biodiversida-
de, pois em uma paisagem devastada funcionam como “ilhas”, onde os
animais podem se abrigar, transitar, ou procurar alimento. Assim, essas
RPPN’s em conjunto formam importantes corredores ecológicos.

RPPN Alto D’ouro no município de Além Paraíba, MG.
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Apesar de estudados pela mes-
ma área de conhecimento, estes dois

racterística muito importante, e que está ausente nas aves
e mamíferos – são ectotérmicos. Ou seja, dependem da temperatura do
ambiente para se aquecerem. Já se perguntou porque os sapos cantam mais
no verão e lagartos como o teiú desaparecem no inverno?

A herpetofauna

tis (Testudines); jacarés (Crocodylia); lagartos.

(Squamata).

Herpetofauna é uma denominação que se emprega
para dois grupos bem distintos de animais: anfíbios e
répteis. No Brasil, os anfíbios são representados pelos
sapos, rãs, pererecas (Anura), salamandras (Cauda-
ta) e cobras-cegas ou cecílias (Gymnophiona). Já
os répteis englobam os cágados, tartarugas e jabu-

serpentes e cobras-de-duas-cabeças ou anfisbenas

grupos diferem tanto na forma de seus cor-
pos, quanto em seus comportamentos e ambientes
onde vivem. No entanto, eles compartilham uma ca-

198
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Os anfíbios

possui a maior diversidade deste grupo. Na Zona da Mata Mineira os

Os anfíbios constituem um
grupo de vertebrados que se carac-

terizam por possuir a pele úmida e
permeável, ou seja, permite que sejam

feitas trocas gasosas (respiração cutânea) e
absorção de água e outros nutrientes através da

pele. Devido a essa alta permeabilidade cutânea, os
anfíbios não bebem água!

Além disso, ainda que algumas espécies tenham desen-
volvimento direto (dos ovos eclodem filhotes com aparência de

adultos), na maioria das espécies nascem girinos aquáticos, que passam
por uma metamorfose para mudar completamente suas formas corporais
e se transformar em um animal adulto.

No Mundo, são conhecidas mais de 7.900 espécies de anfíbios,
sendo que o Brasil, com aproximadamente 1.300 espécies, é o país que
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Sapo-cururu (Rhinella gr. crucifer)Sapo-boi (Rhinella diptycha)

Sapo-cururu-amarelo (Rhinella icterica)
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Alguns sapos possuem um prolongamento sobre as pálpebras que
lhes dão uma característica peculiar, de onde origina seu nome comum:
“sapo-de-chifres”. Na Zona da Mata são registradas duas espécies (Pro-
ceratophrys boiei e P. mantiqueira) e ambas vivem no chão das florestas,
onde se camuflam em meio às folhas mortas.

Os anfíbios do gênero Ischnocnema reúnem as “rãzinhas-da-mata”
e fazem parte de um grupo de anuros que possuem desenvolvimento di-
reto, ou seja, de seus ovos, depositados sob folhas úmidas da mata, nas-
cem jovens já com formato dos adultos, sem passar pela fase de girino.
Devido a esta característica, podem ocorrer no folhiço das matas, mesmo
muito distante dos córregos e riachos.

Rãzinha-verrucosa (Ischnocnema verrucosa) Rãzinha-da-mata (Ischnocnema aff. parva)

Sapo-de-chifres (Proceratophrys boiei) Sapo-de-chifres camuflado nas folhas
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Ocupando riachos de montanhas e com ovos depositados em fo-
lhas, podemos observar as espécies chamadas de “perereca-de-vidro”
(gêneroVitreorana), que apresentam coloração esverdeada com seu ven-
tre bastante transparente, o que permite visualizar órgãos internos.

As “pererecas-marsupiais” dos gêneros Fritziana e Gastrotheca são
ainda mais interessantes, pois as fêmeas transportam os ovos inseridos
na pele de suas costas, escolhendo um local bem seguro, como bromélias
no alto de árvores, para depositar seus ovos e filhotes.

Rã-de-vidro (Vitreorana uranoscopa)

Perereca-marsupial (Fritziana sp.) Perereca-marsupial-verde (Gastrotheca cf. albolineata)
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Dentre os anfíbios que possuem a capacidade de escalar, desta-
cam-se as pererecas-verdes dos gêneros Phylllomedusa e Phasmahyla.
São chamadas vulgarmente de “perereca-macaco”, em função de seus
movimentos lentos e calculados. O macho vocaliza nos galhos para atrair
a fêmea e, em seguida, o casal deposita os ovos em folhas de arbustos
e arvoretas pendentes sobre poças ou riachos. Ao nascerem, os girinos
caem dos ovos diretamente na água onde se desenvolvem.

Algumas espécies do gênero Phyllomedusa são conhecidas por
produzirem na pele uma grande variedade de substâncias para autode-
fesa. Muitas dessas substâncias têm sido pesquisadas na fabricação de
medicamentos contra doenças em seres humanos.

Perereca-de-esmalte (Phyllomedusa burmeisteri )

Perereca-macaco (Phasmahyla lisbella)Perereca-macaco-da-serra (Phasmahyla sp.)
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A conhecida “perereca-ferreiro”, da espécie Boana faber é uma das
maiores pererecas da Zona da Mata, e tem este nome devido ao seu canto
que se assemelha ao som de repetidas batidas de martelo em um ferro.
Deposita seus ovos em ninhos de barro construídos pelos machos na
margem de açudes e lagoas. Neste locais os girinos podem se desenvol-
ver até estágios mais avançados, longe da predação de peixes presentes
no corpo d’água principal.

Raspa-cuia (Scinax crospedospilus )Pererequinha (Ololygon carnevallii )

Perereca-ferreiro (Boana faber)Ninho de perereca-ferreiro
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Rã-do-musgo (Thoropa aff. lutzi)

Rã-das-pedras (Thoropa miliaris) Girinos de rã-das-pedras (Thoropa miliaris)
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Entre os maiores exemplares conhecidos regionalmente como rãs,
e procuradas para alimentação por humanos, estão a rã-manteiga (Lepto-
dactylus latrans) e a rã-pimenta (L. labyrinthicus), esta última já rara nos
ambientes em função desta procura excessiva para o consumo.

Rã-manteiga (Leptodactylus latrans)

Rã-pimenta (Leptodactylus labyrinthicus)



Outras
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rãs regionais ocorrem em ambientes específicos: o Physa-
laemus rupestris, típico de ambientes rupestres localizados nas serras
Negra e Ibitipoca; Physalameus maximus, que ocorre em poças e lagoas
na borda de matas na Serra do Brigadeiro; e as pequenas “rãzinhas-do-
-brejo” (Pseudopaludicola) que vivem em áreas alagadas em várzeas dos
rios Pomba e Muriaé.

Rãzinha-das-rochas (Physalaemus rupestris)

Rãzinha-do-brejo (Pseudopaludicola cf. giarettai)
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Rã-assobiadora-da-mata (Myersiella microps)

Rã-grilo (Chiasmocleis cf. lacrimae)Rã-de-apito (Elachistocleis cesarii)
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Espécie exótica
Podemos ainda citar a presença da “rã-touro” (Lithobates cates-

beianus) em nossa região. Essa espécie de origem norte-americana, che-
gou ao Brasil na década de 1930 para ser criada em ranários, no entanto,
com a fuga de exemplares, algumas populações se estabeleceram em
áreas úmidas vizinhas a estes empreendimentos.

Rã-touro (Lithobates catesbeianus) predando uma perereca

Rã-touro
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Espécies ameaçadas
Dentre as espécies chamadas de pererecas, destaca-se a “perereca-

-do-rio-Pomba” ou “perereca-pintada”(Aparasphenodon pomba). Além

de ser considerado um dos mais belos anfíbios do Brasil, está classificada

como criticamente ameaçada de extinção.

únicas formas de salvar essa espécie

é protegendo essa área, ou tentando

a sua reprodução em cativeiro para

Girino da perereca-do-rio-Pomba

Perereca-do-rio-Pomba (Aparasphenodon pomba) Perereca-do-rio-Pomba joven

O único local

onde a perere-

ca-do-rio-Pomba

existe é em uma

pequena mata próxi-

mo às margens do rio

Pomba, em Cataguases

(mapa ao lado). Assim, as
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lônios não, mas isso é outra história!

dos répteis é seca, com poucas glândulas
e pouco permeável. Além disso, o corpo é
quase todo recoberto por escamas ou pla-
cas ósseas. Essas conferemcaracterísticas

Os répteis

desidratação, quanto a danos mecânicos, permitindo que ocupem uma
enorme variedade de ambientes, inclusive locais desérticos.

Estes animais formam um grupo muito diverso, com mais de
10.000 espécies em todo o globo, e possuem uma distribuição quase
cosmopolita, não ocorrendo apenas em regiões polares e em áreas de
elevadas altitudes. Atualmente, com aproximadamente 800 espécies, o
Brasil é detentor da 3ª colocação mundial em termos de riqueza de espé-
cies deste grupo, estando a maior parte concentrada na Amazônia.

A diversidade de répteis na Zona da Mata Mineira é bastante re-
presentativa, com 7 espécies distribu-5

ídas em 3 ordens e 22 famílias. A
maioria destas pertence

à ordem Squamata (7 spp.).0
Todavia, também há registros

de 4 espécies de quelônios e uma
espécie de jacaré.

ponde a 9,9% da riqueza encontrada no
país e 24,6% do total de espécies registra-

das para a Mata Atlântica.

O termo “réptil” ainda é aplicado para agrupar es-
tes animais de sangue frio, de pele seca e escamosa.
No entanto, sabemos hoje que, biologicamente as
aves podem ser consideradas répteis e os que-

Diferentemente dos anfíbios, a pele

a estes animais grande resistência, tanto à
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Cágado-de-barbicha (Phrynops geoffroanus)
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Jacaré (Crocodylia)s
Os crocodilianos (jacarés e crocodilos) são animais normalmente

vistos dentro ou em proximidades de corpos d’água, uma vez que pos-
suem hábito semiaquático. Dentre as inúmeras curiosidades, podemos
destacar o parentesco próximo entre crocodilianos e aves! Os dois gru-
pos evoluíram de um mesmo ancestral, tanto que possuem diversas ca-
racterísticas em comum, onde destacamos a construção de ninhos e o
cuidado com os ovos e filhotes, ou seja, possuem o que chamamos de
cuidado parental.

Atualmente, são conhecidas 24 espécies de crocodilianos no mun-
do. O Brasil figura entre os países com maior diversidade, apresentando
seis espécies, todas chamadas popularmente de jacarés. Na Zona da Mata
de MG há o registro do “jacaré-do-papo-amarelo” (Caiman latirostris),
espécie que, devido a destruição de seus habitats naturais (ex: lagoas
marginais e várzeas) vem ocupando ambientes antrópicos como lagoas e
açudes artificiais, muitas vezes próximos a centros urbanos.

Jacaré-do-papo-amarelo (Caiman latirostris)
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Anfisbenas (Squamata)
Outro grupo muito interessante a se destacar são as anfisbenas, tam-

bém conhecidas como “cobra-de-duas-cabeças” ou “cobra-cega”. Devido
ao seu hábito de vida fossorial (vivem no subsolo), ainda pouco se sabe
sobre sua biologia, e exemplares de algumas espécies raramente são en-
contrados. Apesar de serem chamados de “cobras-de-duas-cabeças” em
função da cauda se assemelhar a parte anterior do corpo, estes animais são
um grupo de lagartos sem pernas.

Os anfisbenídeos são animais desprovidos de veneno e possuem um
modo único de locomoção, movimentando-se para frente ou para trás de
forma “sanfonada”. Por viverem no subsolo, estes animais são mais en-
contrados durante o período chuvoso, onde, com o alagamento das gale-
rias subterrâneas, acabam indo à superfície para não morrerem afogados.

Das quase 200 espécies descritas no mundo, cerca de 70 ocorrem
em território brasileiro, colocando o país em primeiro lugar em termos de
riqueza desse grupo. Na Zona da Mata Mineira são conhecidas três espé-
cies (Amphisbaena alba, Leposternon infraorbitale e L. microcephalum).

Cobra-de-duas-cabeças (Amphisbaena alba) Cobra-cega (Leposternon microcephalum)
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Cobra-de-vidro (Ophiodes fragilis)

Cobra-de-vidro (Ophiodes fragilis)

23
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Calango-verde (Ameiva ameiva)

Jovem e adulto de teiú (Salvator merianae)
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Alguns lagartos que ocorrem na região, tais como Ecpleopus gau-
dichaudii, Heterodactylus imbricatus, Placosoma glabellum e Gymno-
dactylus darwinii possuem pequeno tamanho corporal e são um dos mais
conspícuos habitantes do chão das florestas, vivendo sob o folhiço.

Por outro lado, observamos também espécies tipicamente arbo-
rícolas, como os “lagartos-preguiça” (Polychrus), e semi-arborícolas,
como o “lagarto-de-árvore” ou “camaleãozinho” (Enyalius).

Lagartixa-da-mata (Gymnodactylus darwinii) Lagartinho-da-mata (Ecpleopus gaudichaudii)

Lagarto-preguiça (Polychrus marmoratus)Lagarto-de-árvore (Enyalius boulengeri)

Camaleãozinho-de-duas-listras (Enyalius bilineatus)  juvenil
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Das espécies arborícolas, podemos citar ainda os lagartos conhe-
cidos como “papa-vento” (Dactyloa punctata e Norops fuscoauratus).
Esses répteis habitam florestas e são estritamente arborícolas, ou seja, só
vivem nas copas das árvores mais altas. Com isso, impactos como des-
matamento e corte seletivo de madeira (quando se corta somente árvores
de maior valor) faz com que desapareçam de determinadas regiões.

Papa-vento (Dactyloa punctata) capturado e em seu habitat natural
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Serpentes (Squamata)
As serpentes compreendem um grupo altamente diverso dentre os

vertebrados, possuindo mais de 3.700 espécies em todo o mundo e 405
espécies no Brasil. Dentre as espécies que ocorrem em solo brasileiro,
apenas cerca de 15% são consideradas de importância médica, ou seja,
capazes de causar envenenamentos mais graves, com riscos à saúde hu-
mana. Entretanto, observa-se uma visão negativa, assim como equívocos
quanto às serpentes de um modo geral, sendo essas normalmente consi-
deradas como animais de alta periculosidade ao homem. Isso, associado
a aspectos da cultura popular, pode potencializar conflitos entre seres
humanos e serpentes, que acabam sendo mortas indiscriminadamente.

Estes fascinantes animais estão presentes em quase todas as regi-
ões do planeta, ocupando uma grande variedade de habitats e apresen-
tando uma exuberante variação de formas, cores e tamanhos. Na Zona
da Mata Mineira, com 4 espécies observadas, é o grupo com a maior6
riqueza entre os répteis.

Boipeva-do-campo (Xenodon merremii)
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Dentre estas, vale destacar a “suaçuboia” (Corallus hortulanus),
espécie do mesmo grupo das jiboias. Esta serpente é comum em áreas de
baixada, e ocorre em diversas partes da América do Sul, mostrando uma
exuberante variação de cores ao longo de toda sua distribuição.

A “falsa-coral” Siphlophis compressus é uma das mais belas ser-
pentes encontradas na Zona da Mata. Apesar de ter uma ampla distri-
buição pelas florestas do Brasil, essa serpente é raramente observada, e
pouco se conhece sobre seu hábitos. Devido a esses fatos, ela é presumi-
velmente ameaçada em algumas regiões do Brasil.

Suaçuboia (Corallus hortulanus)

Falsa-coral (Siphlophis compressus)
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Cobra-cipó-malhada (Tropidodryas striaticeps)

Cobra-cipó-verde (Philodryas olfersii)

Algumas serpentes de hábito arborícola são popularmente conhecidas
como “cobra-cipó”, e geralmente possuem coloração marrom ou verde. Na
Zona da Mata, podemos destacar os gênerosPhilodryas, Chironius e Tropi-
dodryas. Destas, Philodryas olfersii é encontrada próximo a áreas urbanas,
e como é uma espécie opistóglifa (possui um pequeno dente inoculador de
veneno na parte de traz da boca), pode vir a causar acidentes ofídicos em
humanos. Apesar de sua peçonha não ser tão forte quanto das “jararacas”
(viperídeos) ou “corais-verdadeiras” (elapídeos), seu veneno pode causar
forte ação local, com extensos edemas e inchaço do membro picado.
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As “dormideiras” ou “jararacas-de-jardim”, espécies do gênero
Sibynomorphus, também merecem destaque. Apesar do segundo nome
popular, de jararaca estas serpentes não têm absolutamente nada. Além
de serem animais muito “dóceis”, essas serpentes são áglifas, ou seja,
não possuem dentes especializado para injetar peçonha em suas presas.
São animais noturnos, terrícolas ou semi-arborícolas, e se alimentam de
moluscos, fazendo bem às hortas, pois combatem os caracóis e lesmas!

Boipeva-do-campo (Xenodon merremii) Boipeva-da-mata (Xenodon neuwiedii)

Dormideira-de-jardim (Sibynomorphus mikanii) Dormideira-do-mato (Sibynomorphus neuwiedi)
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Outro grupo fascinante, tanto por sua beleza quanto por seu poten-
te veneno, são as “corais-verdadeiras” (Micrurus), espécies pertencentes
à mesma família das najas. As três espécies que ocorrem na Zona da
Mata de MG apresentam o famoso padrão coral, ou seja, anéis completos
ao redor do corpo com coloração vermelho, branco (ou amarelo) e pre-
to. Uma vez que estas serpentes vivem embaixo da terra e não dão bote
(como fazem as jararacas), são raros os acidentes com humanos.

Curiosamente, algumas espécies de serpentes não peçonhentas,
como a “falsa-coral-anelada” Erythrolamprus aesculapii desenvolveram
a habilidade de “imitar” as corais-verdadeiras, tanto na coloração, quan-
to no comportamento. Esse processo, conhecido como mimetismo, faz
com que os predadores desistam de se alimentar desses imitadores, “pen-
sando” serem espécies potencialmente perigosas.

Coral-de-colar-branco (Micrurus corallinus) Coral-de-cara-preta (Micrurus frontalis)

Falsa-coral-anelada (Erythrolamprus aesculapii)
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Por fim, vale destacar as seis espécies de viperídeos encontradas
na região. A jararaca (Bothrops jararaca), a jararacuçu (B. jararacussu)
e a cascavel (Crotalus durissus) são as mais comuns. Temos também a
caiçaca (B. moojeni), a jararaca-pintada (B. neuwiedi) e a temida urutu-
-cruzeiro (B. alternatus). São espécies muito conhecidas do público de
modo geral, onde, devido aos seus venenos potentes, assim como com-
portamento agressivo, causam medo em muitas pessoas.

Apesar da “fama ruim” associada às jararacas e outras serpentes
de modo geral, estes animais são muito importantes ao meio ambiente,
controlando por exemplo, população de roedores. Além disso, inúmeros
estudos com a peçonha de serpentes têm revelado compostos incríveis,
que podem ser utilizados na fabricação de inúmeros remédios (ex.: Cap-
topril) e outros produtos para a área médica.

Jararaca-pintada (Bothrops neuwiedi) Caiçaca (Bothrops moojeni)

Jararaca (Bothrops jararaca)
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Espécies exóticas
Seis espécies são consideradas exóticas, ou seja, não ocorrem na-

turalmente na região de estudo. A lagartixa-de-parede (Hemidactylus
mabouia) é de origem Africana, e provavelmente foi introduzida no con-
tinente Americano durante as primeiras navegações. Hoje, essa lagartixa
é encontrada com frequência em residências, capturando insetos próxi-
mos a lâmpadas. No entanto, já existem registros em áreas naturais, o
que pode estar gerando impacto sobre as espécies nativas.

Iguana (Iguana iguana)

Lagartixa-de-parede (Hemidactylus mabouia) Lagartixa-de-parede de coloração mais escura
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A cobra-do-milho (Pantherophis guttatus) é nativa dos Estados
Unidos e México. É muito usada como animal de estimação, e assim
como a iguana, muitas escapam do cativeiro ou são soltas proposital-
mente na natureza. Esse fato pode resultar em futuros impactos, pois a
cobra-do-milho já foi registrada nos estados de São Paulo e Bahia, e na
Zona da Mata Mineira foi encontrada em Viçosa e Cataguases.

O jabuti-piranga (Chelonoidis carbonarius), o tigre-d’água-ama-
relo (Trachemys dorbigni) e o tigre-d’água-vermelho (T. scripta) são as
espécies de quelônios consideradas exóticas. O tigre-d’água-amarelo
vive naturalmente na Argentina, Uruguai e extremo sul do Brasil, e o
tigre-d’água-vermelho é nativo dos Estados Unidos. Já o jabuti-piranga,
ocorre na Américas Central e do Sul, incluindo uma grande extensão nas
regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste do Brasil. As três espécies já fo-
ram muito vendidas em lojas de animais de estimação, e ainda hoje são
comuns em aquários, pequenos lagos e jardins de residências.

Cobra-do-milho (Pantherophis guttatus)

Tigre-d’água-vermelho (Trachemys scripta)Tigre-d’água-amarelo (Trachemys dorbigni)
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Espécies ameaçadas
Dos répteis, o “cágado-do-paraíba” (Mesoclemmys hogei) se en-

contra em uma situação grave, sendo classificado como criticamente
ameaçado (CR). Essa espécie é encontrada em Minas Gerais, Rio de

Janeiro e Espirito Santo, e sua principal
ameaça é a degradação dos rios e matas
ciliares, dos quais ela depende. Na Zona
da Mata existem registros no rio Paraíba
do Sul e em seus afluentes (ver mapa).

O cágado-do-paraíba é facilmente dife-
renciado das outras espécies, pois possui o
ventre amarelo ou alaranjado com algumas
manchas escuras, pescoço cinza, cabeça ar-
roxeada com uma faixa de cor vinho abaixo
dos olhos e boca amarelada.

Cágado-do-paraíba (Mesoclemmys hogei)
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O outro réptil ameaçado é o “cágado-pescoço-de-cobra” (Hydro-
medusa maximiliani). Essa espécie vive em riachos de regiões monta-
nhosas nos estados da Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Ja-

neiro e São Paulo. Na Zona da Mata
mineira é encontrado em dez localida-
des (ver abaixo), incluindo áreas pro-
tegidas, como o Parque Estadual da
Serra do Brigadeiro em Araponga.

1 - Santa Rita de Jacutinga

2 - Juiz de Fora

3 - Além Paraíba

4 - Descoberto

5 - Cataguases

6 - Coimbra

7 - Viçosa

8 - Muriaé

9 - Araponga

10 - Carangola

Esse cágado depende de riachos
encachoeirados, com águas claras em
áreas de florestas. Essa dependência co-
locou a espécie nas listas vermelhas de
Minas Gerais e da IUCN, classificado
como vulnerável, uma vez  que esses
ambientes são cada vez mais afetados
pelas atividades humanas.

Cágado-pescoço-de-cobra (Hydromedusa maximiliani)
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é
nservação.

- espécies doméstic sa

Como podemos conservar os anfíbios e répteis

Conservar é adotar um conjunto de medidas que visa a utilização
sustentável dos recursos naturais de forma a proteger a biodiversidade.
E antes de tudo, para conservar os anfíbios e répteis, nós precisamos
conhecê-los!

Como sabemos, a maioria dos anfíbios, possui uma fase de vida
aquática e outra terrestre, e mesmo aqueles que não possuem fase de
girino dependem inteiramente de umidade e temperaturas ideais para sua
sobrevivência. Os répteis por sua vez, já não são tão dependentes da
água como os anfíbios, porém, vivem em ambientes específicos como
topos de árvores, nas sombras das florestas ou rios e riachos com matas
ciliares. Esses fatores nos mostram como esses animais estão intima-
mente ligados aos ambientes em que vivem, e quaisquer alterações como
desmatamentos, queimadas, introdução de espécies exóticas, poluição,
dentre outros, podem prejudicá-los intensamente. Assim, listamos algu-
mas medidas que podem ajudar a salvar estes animais!

Proteção das áreas naturais - proteger os ambientes em que estão in-
seridos é o principal passo para a conservação dos anfíbios e répteis. A

criação de Unidades de Conservação é o meio mais efetivo para
esse propósito, porém, incentivar os proprietários de terra

a manterem íntegras as suas áreas naturais também
essencial para essa co

Animais domésticos
em áreas silvestres sempre causam impac-

tos, e muitos deles irreversíveis. Man-
tenha gados e equinos longe de

florestas, brejos e mar-
gens de rios,
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Áreas naturais

Poluição

Incentivo à pesquisa

Educação Ambiental

pois eles degradam essas áreas preju-
dicando o solo, a água e a vegetação.
Cães e gatos também devem ser afas-
tados de áreas silvestres, pois predam
diversos animais, incluindo anfíbios e
répteis.

Animais exóticos - se você possui um
animal exótico, nunca o liberte em

com a ideia de que es-
tará fazendo “um bem à natureza”, pois
esses animais podem extinguir as espé-
cies nativas. Ao invés disso destine-os às
autoridades ambientais, pois a entrega vo-

luntária livra a pessoa de ser punida.

- cada cidadão deve dar uma destina-
ção adequada de seu resíduos, não jogando lixo

em rios e em áreas silvestres. Da mesma forma, pre-
feituras e empresas privadas devem dar tratamento e destinação

correta à seus resíduos.

- ainda hoje, não sabemos o real número de nos-
sa biodiversidade, e muitas espécies podem estar sendo extintas mesmo
antes de serem descobertas. Estudos que mapeiem a riqueza de nossa
fauna são necessários para a tomada de decisões mais objetivas sobre
sua proteção. Da mesma forma, pesquisas com o objetivo de descobrir as
propriedades medicinais de substâncias encontradas na pele dos anfíbios
e no veneno das serpentes, podem resultar em novos medicamentos, e
agregar uma maior importância a nossa herpetofauna.

- somente com a formação de cidadãos preocupa-
dos com os problemas ambientais, poderemos empregar o que foi pro-
posto nos tópicos anteriores. E a Educação Ambiental vem justamente
cumprindo essa função, mostrando que juntas, as pequenas ações têm
um papel fundamental na conservação da biodiversidade como um todo.
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Lista das espécies de anfíbios
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