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Introdução Geral 

 

A Caatinga é um bioma exclusivamente brasileiro. Ela se estende no interior da 

região Nordeste por quase todos os estados, com exceção do Maranhão. Com uma área 

de 912.529 km², a Caatinga faz parte de um grupo de biomas globais conhecido como 

Florestas Tropicais Sazonalmente Secas – “Seasonally dry tropical forest”, SDTF em 

inglês (FERNANDES; QUEIROZ, 2018). Biomas globais podem ser compreendidos 

como formações de plantas em áreas disjuntas que compartilham semelhanças em sua 

estrutura e função devido a uma convergência adaptativa por filtros ambientais 

semelhantes (QUEIROZ et al., 2017). Sendo assim, apesar de possuir semelhanças com 

outras áreas, não necessariamente compartilham alguma relação histórica e filogenética. 

O bioma Caatinga, hoje conhecido por sua importância biológica, nem sempre foi 

visto dessa forma. Por um período, a Caatinga foi considerada pobre em diversidade e 

endemismo (VANZOLINI et al., 1980), sem uma fauna característica. A ocorrência das 

espécies na Caatinga era atribuída a um cinturão diagonal de formações abertas que se 

estendia desde o Chaco, região que abrange o território da Argentina, Bolívia, Paraguai e 

Brasil, até o nordeste brasileiro, passando pelo Cerrado (VANZOLINI, 1974, 1976). Essa 

percepção decorreu da pouca representatividade do bioma em coleções e pequena 

amostragem em áreas e ecossistemas próximos (RODRIGUES, 2003). 

A deficiência amostral na Caatinga abrange algumas das suas ecorregiões, as quais 

incluem ecossistemas únicos diferenciados do seu entorno e com potencial para a 

ocorrência de espécies endêmicas (VELLOSO, 2002). Essas áreas, como o Raso da 

Catarina no nordeste da Bahia, a Chapada Diamantina na região central da Bahia, além 

da Depressão Sertaneja Setentrional, que ocupa boa parte do norte do bioma, entre outros, 

foram propostos com o intuito de conservar áreas de grande valor pela biodiversidade por 

meio da implantação de políticas públicas (MMA, 2007; VELLOSO, 2002). 

Dessa forma, é evidente a importância de estudos que visem ampliar os 

conhecimentos científicos sobre essa região. Possibilitando assim, material base e 

conhecimento a respeito da história natural, ecologia, ocorrência e distribuição das 

espécies ali existentes. 

O conhecimento da distribuição das espécies permite compreender como a 

comunidade se estrutura ao longo do tempo e espaço (VITT; CALDWELL, 2009). A 

história natural permite reconhecer padrões, aspectos básicos da biologia e ecologia das 
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espécies (RICKLEFS, 1990). Ambos, são fundamentais para conhecimento de uma 

comunidade bem como das espécies que a compõem.  

Neste contexto, o presente estudo apresenta o primeiro levantamento 

herpetofaunistico para o Parque Natural Serra das Almas. No Capitulo 1 serão 

apresentados aspectos da Anurofauna, com informações a respeito da história natural das 

espécies no que concerne ao habitat. No capítulo 2 apresentamos a fauna de Squamata da 

região de Rio de Contas, bem como informações da história natural das espécies ali 

registradas. 
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Capítulo 1  

 

Anurofauna na região de Rio de Contas: a comunidade de Anfíbios na Serra das 

Almas e seu entorno, Chapada Diamantina, Bahia, Brasil. 

 
Marcos V. C. Ferreira; Antônio J. S. Argôlo. 

1 Departamento de Ciências Biológicas, Universidade Estadual de Santa Cruz, Rodovia Jorge Amado, 

km, 16, 45662-900 Ilhéus, Bahia, Brasil  

 

 

(a ser submetido à Zookeys) 
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Resumo: Neste trabalho, estudamos a comunidade de anfíbios do Parque Natural Serra 

das Almas (PNSA) e no seu entorno no município de Rio de Contas, Chapada 

Diamantina, Bahia. O Parque possui uma área de 12.000.000 m² com uma variação 

altitudinal abrupta (1038 m – 1958 m) inserida em uma área com fitofisionomias do 

Cerrado. Os dados foram obtidos através de coletas realizadas ao longo do parque (em 

áreas como riachos, tanques permanentes e provisórios, no interior de florestas e brejos), 

em transectos, através da procura ativa visual e acústica e encontros oportunísticos. Para 

complemento dos dados também foi consultada a coleção do museu de zoologia da 

Universidade estadual de Santa Cruz (MZUESC). Foram registradas vinte e sete espécies 

de anfíbios, sendo uma espécie de Gymnophiona (Siphonops annulatus), e 26 espécies de 

anuros distribuídos em 5 famílias: Bufonidae (2); Craugastoridae (1), Hylidae (11), 

Leptodactylidae (10), Odontophrynidae (1), Phyllomedusidae (1). A riqueza de espécies 

existente na Serra das Almas é equivalente a outras regiões amostradas da Chapada 

Diamantina. No PNSA, a presença de espécies endêmicas da Chapada Diamantina, 

atrelado ao número de espécies ainda desconhecidas do ponto de vista científico evidencia 

a urgência em se estabelecer um plano de manejo e conservação específico para a região. 

Devido ao seu mosaico de fitofisionomias, a Serra das Almas mostra-se como uma região 

promissora para futuras investigações acerca de padrões de distribuição, estruturação e 

história natural da comunidade de anuros dentro da ecorregião da Chapada Diamantina.   

 

Palavra-chave: Anfíbios, riqueza de espécies, biodiversidade, Caatinga    

 

Introdução 

 

Porção setentrional da Cadeia do Espinhaço, a ecorregião da Chapada Diamantina 

se encontra no centro do bioma Caatinga, destacando-se como uma das áreas prioritárias 

para sua conservação. Essa ecorregião possui um relevo bastante acidentado, com 

amplitude de gradiente altitudinal que varia desde 500 até 2.033 metros acima do nível 

do mar (Velloso 2002, Rocha et al. 2005). Devido a essas variações, a região apresenta 

uma grande diversidade de tipologias vegetacionais de vários biomas (ex.: em áreas acima 

de 1.000 m, formações de Cerrados, campos rupestres tipologia existente na Cadeia do 

espinhaço, relictos de Mata Atlântica formados pelo maior aporte de chuvas, além de 

fitosionomias presente na Caatinga)  (Harley et al. 2005, Funch et al. 2009, Vasconcelos 

2011, Camardelli e Napoli 2012 ). 

 

Entre as formações vegetacionais únicas na Chapada Diamantina, destaca-se aqui 

o campo rupestre. Presente ao longo da Serra do Espinhaço essa fitofisionomia se 

encontra de modo geral em uma altitude acima de 900 m (Vasconcelos, 2011). Sua 

vegetação entremeia as rochas formando assim uma paisagem de estrato vegetacional 

predominantemente campestre (Harley et al. 2005), e tal fitofisionomia é reconhecida 

como importante centro de endemismo no tocante a flora com espécies microendêmicas 

(Rapini et al. 2008; Ribeiro et al. 2012). Esta tipologia vegetacional sofre impacto com o 

avanço de algumas atividades antrópicas e com as queimadas (Rapini et al. 2008). 

 

Em decorrência da diversidade de paisagens ali encontradas a Chapada 

Diamantina abriga uma fauna peculiar, potencialmente com espécies ainda a serem 

formalmente descritas, especialmente para a herpetofauna (Juncá, 2005; Leite, 2005). Nas 

últimas duas décadas houve um número expressivo de espécies da herpetofauna descritas 
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da região, em destaque especial para os anfíbios (e.g. Heyer, 1999; Napoli e Juncá, 2006; 

Lugli e Haddad, 2006; Cassimiro et al. 2008). 

 

Ainda, do ponto de vista herpetológico no tocante aos anfíbios Camardelli e 

Napoli (2012) ressaltam que a Chapada Diamantina possui espécies que justificam esta 

como zona prioritária para a conservação, como Bokermannohyla juiju (Faivovich et al. 

2009), Bokermannohyla itapoty (Lugli e Haddad, 2006), Rupirana cardosoi (Heyer, 

1999) e Haddadus aramunha (Cassimiro et al. 2008). Todas essas, espécies endêmicas e 

restritas a determinados ambientes da ecorregião, como áreas de altitude elevada como 

Serras, em ambientes com fitofisionomias somente encontrada em áreas da Chapada 

Diamantina, como o campo rupestre. 

 

Contrastante com essa biodiversidade, a Chapada Diamantina ainda carece de 

inventários herpetológicos com metodologias bem definidas (Magalhães et al. 2015).  A 

falta da replicabilidade nos estudos impossibilita um comparativo entre as regiões da 

própria Chapada Diamantina, assim como de outros locais da Caatinga e demais biomas.  

A deficiência nos estudos de inventário para a região, reflete-se na fragmentação do 

conhecimento básico de distribuição das espécies que advém de poucos informes, a 

exemplo de algumas notas (e.g. Argôlo, 1998; Argôlo e Freitas, 2000; 2002), artigos de 

descrição (e.g. Heyer, 1999; Napoli e Juncá, 2006; Rodrigues et al. 2009; Carvalho et al. 

2013) e inventários (e.g. Juncá, 2005; Freitas et al., 2012; Magalhães et al. 2015). 

 

Os inventários realizados ao longo de toda Chapada Diamantina permitiram 

conhecer mais a respeito de uma herpetofauna até então pouco conhecida. Pesquisas como 

a realizada por Juncá (2005) ao longo de toda Chapada Diamantina, promoveram a 

primeira lista geral das espécies ocorrentes na ecorregião, em especial dos anuros, com 

44 espécies ali assinaladas. Freitas e colaboradores (2012) demonstram que apesar da 

amostragem se restringir ao município de Mucugê, este representa 60% da área do Parque 

Nacional da Chapada Diamantina, o que não diminui a importância das outras regiões, 

mas eleva o conhecimento sobre a riqueza dos Squamata na Chapada Diamantina para 64 

espécies, entre esses, 35 de serpentes, 25 de lagartos e quatro de anfisbenídeos (Freitas et 

al. 2012). 

 

Ao longo da Chapada Diamantina, contudo, persistem grandes vazios amostrais 

no tocante à biodiversidade. O inventário realizado por Magalhães e colaboradores 

(2015), no município de Palmeiras, descreveu uma riqueza especialmente interessante 

para os anfíbios, por listar 31 espécies em duas áreas restritas. Esse número representa 

uma alta riqueza de um ponto específico, não observado nos estudos anteriores para essa 

ecorregião. Dessa forma, é possível perceber que existem na Chapada localidades com 

alto valor do ponto de vista biológico muitas das quais ainda inexploradas por 

levantamentos de biodiversidade. 

 

Uma das áreas pouco conhecidas no tocante à herpetofauna é a Serra das Almas, 

local considerado como um enclave de Cerrado e com presença de tipologia como o 

campo rupestre, localizada no município de Rio de Contas. A área é melhor conhecida 

pela sua diversidade florística única (Harley e Stannard, 1995), com linhagens ancestrais 

e espécies microêndemicas (Ribeiro et al., 2012), embora haja ainda muito por conhecer 

no tocante a sua flora (Conceição et al. 2005). 
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Sob o ponto de vista da herpetofauna, a importância biológica da Serra das Almas 

está em ser localidade tipo de alguns anfíbios como Leptodactylus oreomantis (Carvalho 

et al. 2013) e Bokermannohyla flavopicta (Leite et al. 2012),  o que sugere a necessidade 

de um inventário faunístico bem conduzido e metodologicamente replicável no que 

concerne à herpetofauna. A serra está localizada fora dos limites do Parque Nacional da 

Chapada Diamantina, apesar disso, a área faz parte do Parque Natural Serra das Almas, 

criado pelo decreto municipal da prefeitura de Rio de Contas N° 0.0001 de janeiro de 

2002, com o intuito de conservar a biodiversidade da Serra das Almas. Porém, sem um 

plano de manejo e políticas públicas que beneficiem a conservação, as atividades 

antrópicas ameaçam a flora e a fauna (Carvalho et al. 2013; Leite et al. 2012). Carvalho 

e colaboradores (2013) ressaltam a importância e a esperança de chamar atenção para 

conservação da Serra das Almas ao designa-lo como localidade de Leptodactylus 

oreomantis.   

 

Sendo assim, levanta-se a importância da realização de mais inventários 

biológicos na região da Serra das Almas, o que ampliará o conhecimento sobre a sua 

biodiversidade, poderá resultar em descobertas de novas espécies para a ciência e prover 

dados para embasar políticas públicas de cunho conservacionista. Considerando a 

importância da Serra das Almas para a conservação, será também oportuno investigar 

aspectos da história natural da comunidade herpetofaunística, visando aprofundar o 

conhecimento sobre aspectos ecológicos da biodiversidade de uma região específica, bem 

como um vazio amostral, dentro da Chapada Diamantina. 

 

Assim, o objetivo desse estudo foi descrever a comunidade de anfíbios no Parque 

Natural da Serra das Almas (PNSA) e seu entorno, utilizando dados de coleta e coleção. 

Aqui também apresentamos aspectos da ocupação do ambiente pela comunidade de 

anuros presentes no parque.  

  

Metodologia 

 

Área de estudo 

 

O estudo foi realizado no Parque Natural da Serra das Almas (PNSA), no 

município de Rio de contas (13°35’09.03” S 41°48’49.08” O). Localizado ao sul da 

Chapada Diamantina, o parque possui 12.000.000 m², com uma altitude que varia entre 

1.038 m e 1.958 m acima do nível do mar. Devido a altitude do Parque ser acima de 1.000 



 

12 
 

m, classificamos como um ponto de enclave de Cerrado, com presença de variadas 

fitofisionomias entre elas campo rupestre, em especial no Pico das Almas. 

 
Figura 1. Mapa e sítios de amostragem no PNSA, Rio de contas, Chapada Diamantina, 

estado da Bahia, Brasil. 

 

O campo rupestre na Chapada Diamantina, pode ser caracterizado por uma 

formação mais aberta e de vegetação baixa em superfícies rochosas, com presença de 

arbustos, sub-arbustos e até pequenas árvores especializadas a um ambiente de alta 

incidência solar, ph mais baixo e baixo teor de nutrientes (Funch et al. 2009). São 

caracterizados por estarem em altitudes acima de 900 m em formações montanas com 

rochas de origem pré-cambriana, em sua maioria encontradas ao longo da Serra do 

Espinhaço (Vasconcelos, 2011). Em Rio de contas, os campos rupestres podem ser 

encontrados nas encostas de elevações  inicialmente entre 900 – 1200 m, como o Pico das 

almas possui um solo mais arenoso e mais plano, do que o visto em outras regiões da 

Chapada Diamantina, chama-se a atenção a ocorrência dessa fitofisionomia (Harley et al., 

2005). O Cerrado existente no PNSA pode ser caracterizado da mesma forma ao 

encontrado em toda Chapada Diamantina, de modo geral pela presença de dois estratos, 

um herbáceo continuo, com poucas espécies anuais, subarbustos, arbustos e palmeiras 

acaulescentes. Um estrato arbóreo descontinuo com árvores de até 10 m de altura e 

arvoretas de 3 – 9 m (HARLEY et al., 2005). 

 

A tipologia que prevalece no Pico das almas é denominada Cerrado de altitude, 

que nos pontos altos entremeia-se com campos rupestres.  Uma particularidade dessa 

tipologia é que o solo ali encontrado é mais arenoso, ao contrário do que ocorre em outras 
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regiões do bioma. Obtém-se assim uma vegetação com crescimento mais parco e 

esgalhado (Harley e Stannard, 1995).  

 

Ao longo do parque é observada a tipologia de Cerrado em dois estratos. No início 

do parque observa-se um estrato arbóreo descontinuo, formado em grande parte por 

arbustos na região de menor elevação altimétrica, formações de floresta de galeria ao 

longo dos corpos d’água e um estrato campestre à medida que se eleva a altitude da serra. 

A região central do parque compreende uma tipologia que os locais chamam de junco. 

Neste estudo caracterizamos como um estrato predominantemente herbáceo, com 

formações arbóreas disjuntas de pequeno porte. Nas proximidades das encostas com a 

serra o estrato arbóreo é mais denso e é possível em alguns pontos a formação de um 

dossel. 

Delineamento e Coleta dos dados 

 

O PNSA foi dividido em 3 áreas para coleta dos dados, sendo elas: a) Morro da 

antena, devido a sua proximidade com a cachoeira do fraga, é caracterizada por uma das 

áreas com floresta de galeria próximo aos corpos d’agua, e a seu estrato arbóreo e 

campestre à medida que se aumenta o gradiente altitudinal (Figura 2a); b) RPPN Volta 

do rio, localizada um pouco mais ao centro do parque, apresenta uma área mais 

preservada e com um Cerrado strictu sensu. No local o estrato arbóreo é principalmente 

localizado na encosta da Serra, ocorrendo um estrato herbáceo com formações arbóreas 

disjuntas em locais mais baixos, próximo aos corpos d’água. Ali, também se observa um 

estrato campestre à medida que se eleva a altitude e se afasta da encosta da serra (Figura 

2b); c) Pico das almas, caracterizado principalmente pelo campo rupestre e matas de 

galerias nas proximidades de corpos d’agua (Figura 2 b,c).   

 

Para amostragem das áreas foram distribuídos 15 transectos de 50 m cada, além 

de coletas ocasionais em brejos, poças permanentes e provisórias. Cada área contou com 

5 transectos, dispostos nos diferentes tipos de estrutura e cobertura vegetal considerando 

aquelas distantes de corpos d’água e também ao longo dos riachos. Para certificação de 

independência amostral cada transecto foi instalado respeitando-se o distanciamento de 

200 m em linha reta uns dos outros e um distanciamento de 15 m da trilha principal. 

 

Os dados aqui utilizados referem-se a cinco campanhas realizadas entre dezembro 

de 2018 a novembro de 2019. Cada campanha teve duração de um período de cinco a oito 

dias, totalizando 22 dias de esforço amostral. Foram realizadas buscas ativa, visual e 

acústica (Rödel e Ernst, 2004) em todas localidades de coleta. Estas consistiram na 

procura, coleta de espécimes ou gravação do canto em prováveis locais de ocorrência 

(e.g. oco de troncos, buracos no solo, tanques permanentes, encostas de riachos, poças, 

bromélias entre outros). 

 

A coleta dos dados nos transectos foi realizada no período noturno, com início às 

18 horas, sendo percorridos em um tempo de 40 min cada, com enfoque na anurofauna. 

O percurso nos transectos foi sempre realizado por 2 pesquisadores, enquanto outros 

realizavam buscas em outras áreas no entorno dos transectos onde era possível ouvir o 

canto de anuros. As buscas realizadas em brejos e poças foi sem limite de tempo com 

início também a partir das 18 horas. Para evitar o enviesamento dos dados foi aleatorizada 
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a ordem dos transectos de amostragem de cada transecto, sendo em cada campanha 

percorrido em horários diferentes da campanha anterior.  

 

 Cada espécime coletado foi assinalado quanto a categorias de habitat e micro-

habitat no momento da coleta. Para habitat foram eleitas duas categorias: Florestal  = F e 

campo rupestre = CR. Elegeram-se oito categorias de micro-habitat: EAR = empoleirado 

em árvore EB = empoleirado em bromélia; PS = parcialmente submerso; SA = sobre 

arbusto; SAH = sobre arbusto herbáceo; SE = solo exposto; SR = sobre rocha; B = buraco.  

 

Foram coletados cinco indivíduos de cada espécie. Os animais coletados foram 

eutanasiados em lidocaína 10%, aplicada no ventre e coxas. Em seguida, foi feita a 

retirada de uma amostra de tecido (músculo ou fígado) de cada exemplar para servir de 

material a ser depositado na coleção de tecido. Posteriormente, os espécimes foram 

fixados em formol 10% e conservados em etanol 70%. Os exemplares coletados, foram 

depositados no Museu de Zoologia da Universidade Estadual de Santa Cruz (MZUESC) 

e os tecidos conservados em álcool absoluto à -20°C estão tombados na coleção de tecidos 

da mesma universidade. 

 

Para avaliar o esforço amostral realizado, foi feita uma curva de rarefação de 1000 

repetições no programa EstimateS 9.1.0. O estimador não paramétrico, Jacknife1, foi 

utilizado, o qual prevê a riqueza total baseado nas espécies de anfíbios presentes em uma 

única amostra. Foi realizada uma operação da eficiência amostral, que consiste na divisão 

do número de espécies observadas pelo número previsto pelo estimador, multiplicado por 

100. 

 

Para complementar os dados obtidos em campo, ampliando a lista de espécies, 

foram realizadas consultas à coleção herpetológica da UESC, dos exemplares depositados 

provenientes da região de estudo.  Os materiais eventualmente localizados na coleção da 
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UESC serão considerados apenas para registro de ocorrência das espécies os dados 

obtidos de história natural provem de consulta na literatura. 

 

 
Figura 2 . Imagem de algumas áreas amostradas no Parque Natural da Serra das Almas, 

Rio de contas, Bahia, Brasil. A Morro da antena; B RPPN Volta do rio; C das almas, local 

conhecido como vale do Queiroz; D indivíduo da família Tropiduridae sobre rocha em 

campo rupestre, caminho para o Pico das Almas. 

 

Resultados  

 

Foram registradas vinte e sete espécies de anfíbios no PNSA e entorno: uma 

espécie de Gymnophiona (Siphonops annulatus), e 26 espécies de anuros distribuídos em 

5 famílias: Bufonidae (2); Craugastoridae (1), Hylidae (11), Leptodactylidae (10), 

Odontophrynidae (1), Phyllomedusidae (1) (Tabela 1)(Figura 3-5). 

 

Na Serra das Almas foram encontradas 47,27% (n = 26) do número total de 

espécie de anuros registradas até o momento na Chapada Diamantina (n = 55) (dados não 

publicados), sendo 14,5% (n = 8) de espécies endêmicas da Chapada Diamantina. Do 

número de espécies registradas na PNSA, somente uma (3,7%) é considerada Data 

Deficient (DD) pela IUCN, 63 % (n = 17) foram classificadas como Least Concern (LC) 

e 29,62% (n = 8) não constam. Foi realizada consulta na lista de espécies ameaçadas feita 

pela Secretária do meio ambiente da Bahia (SEMA), nenhuma das espécies presente na 

listagem deste estudo consta como categoria de ameaçada. 
 

Tabela 1. Espécies encontradas no Parque Natural Serra das Almas, Rio de contas, Bahia, 

Brasil. Áreas: A = Morro da Antena; B = RPPN volta do rio; C = Pico das almas. Habitat: 

F = Floresta; CR = Campo rupestre. Micro-habitat: EAR = empoleirado em árvore EB = 

empoleirado em bromélia; PS = parcialmente submerso; SA = sobre arbusto; SAH = sobre 
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arbusto herbáceo; SE = solo exposto; SR = sobre rocha; B = buraco. IUCN: DD = Data 

deficiente; LC = Least Concern (Pouco preocupante) * espécies que foram encontradas 

fora das áreas amostrais ou entorno do PNSA, por busca ativa não limitada por tempo; a 

dados obtidos de registros depositados na coleção Herpetológica da UESC (MZUESC). 

Gymnophiona ÁREA HABITAT MICRO-

HABITAT 

IUCN 

Siphonopidae      

Siphonops annulatus (Mikan, 1820) a - - - LC 

Anura 
   

 

Bufonidae  
   

 

Rhinella granulosa (Spix, 1824) B F PS, SE LC 

Rhinella jimi (Stevaux, 2002) A, B F PS, SE LC 

Craugastoridae  
   

 

Pristimantis sp. nov. A F, CR SE, SR - 

Hylidae  
   

 

Boana albopunctata (Spix, 1824) * B CR SA LC 

Boana crepitans (Wied-Neuwied, 

1824) * 

- - SA LC 

Bokermannohyla diamantina (Napoli 

e Juncá, 2006) 

B, C F, CR SA DD 

Bokermannohyla flavopicta Leite, 

Pezzuti, and Garcia, 2012 

C F SR - 

Bokermannohyla oxente (Lugli e 

Haddad, 2006) 

A, B, 

C 

F, CR SA, SR LC 

Dendropsophus minutus (Peters, 

1872) * 

- - SAH LC 

Dendropsophus nanus (Boulenger, 

1889) * 

- - SAH LC 

Scinax gr. catharinae a B, C F, CR SA - 

Scinax aff. curicica a C CR SA - 

Scinax montivagus Juncá, Napoli, 

Nunes, Mercȇs, e Abreu, 2015 

A F AS, EB - 

Scinax cf. x-signatus   SE, EAR - 

Leptodactylidae 
   

 

Leptodactylus fuscus*   SE LC 

Leptodactylus latrans*   SE LC 

Leptodactylus mystacinus*   SE LC 

Leptodactylus oreomantis (Carvalho, 

Leite, e Pezzuti, 2013) 

A, C CR PS, SE - 

Leptodactylus troglodytes* -   LC 

Leptodactylus vastus Lutz, 1930 A, C F, CR PS, SE LC 

Physalaemus cuvieri A, C CR PS, SE, SV LC 

Physalaemus cf. kroyeri*     

Pleurodema alium* A CR SE, SV LC 

Pseudopaludicola falcipes C CR PS, SE LC 
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Figura 3. Anuros do Parque Natural Serra das Almas, Rio de Contas, Chapada 

Diamantina, Bahia.  A. Rhinella granulosa; B. Rhinella jimi; C. Pristimantis sp.; D. 

Boana albopunctata; E. Boana crepitans; F. Bokermannohyla diamantina; G. 

Bokermannohyla flavopicta; H. Bokermannohyla oxente; I. Dendropsophus nanus. 
 

No total, 19 espécies de anfíbios foram encontradas em habitats lênticos, sendo 

áreas de charcos e poças temporárias e permanentes encontradas em meio a fitofisionomia 

de campo rupestre.  Nesses ambientes, foram observados principalmente leptodactilideos, 

pela própria ecologia do grupo. Onze espécies foram encontradas em riachos ou próximos 

a corpos lóticos, em sua maioria da família Hylidae, com um único representante de 

Craugastoridae (Pristimantis sp) e dois representantes da família Leptodactylidae 

(Leptodactylus vastus e Physalaemus cuvieri). Foram realizados registros pontuais de 

Rhinella granulosa e Rhinella jimi em trilha distante de corpos d’agua e proximidade com 

a floresta. 

 

Odontophrynidae      

Odontophrynus carvalhoi (Savage e 

Cei, 1965) * 

A F B LC 

Phyllomedusidae      

Phyllomedusa cf. burmeisteri*   EAR - 
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Figura 4. Anuros do Parque Natural Serra das Almas, Rio de Contas, Chapada 

Diamantina, Bahia.  A. Scinax gr. catharinae; B. Scinax aff. curicica; C. Scinax 

montivagus; D. Scinax cf. x-signatus; E. Leptodactylus fuscus; F. Leptodactylus latrans; 

G. Leptodactylus oreomantis; H. Leptodactylus troglodytes; I. Leptodactylus vastus. 

 

No presente estudo, temos um novo registro de Bokermannohyla diamantina, 

distante 30 km da sua localidade tipo. Foram coletados indivíduos de Scinax gr. 

catharinae, Scinax aff. curicica e Pristimantis sp. cujas características não puderam ser 

atribuídas satisfatoriamente a nenhum táxon previamente conhecido. Além disso, foram 

registradas quatro espécies endêmicas da Chapada Diamantina: Bokermannohyla oxente, 

Bokermannohyla diamantina, Leptodactylus oreomantis e Scinax montivagus (ver Lugli 

e Haddad, 2006; Napoli e Juncá, 2006; Carvalho et al. 2013; Juncá et al. 2015).  
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Figura 5. Anuros do Parque Natural Serra das Almas, Rio de Contas, Chapada 

Diamantina, Bahia.  A. Physalaemus cuvieri; B. Physalaemus kroyeri; C. Pleurodema 

alium; D. Pseudopaludicola falcipes; E. Odontophrynus carvalhoi; F. Phyllomedusa cf. 

burmeisteri. 

A riqueza de anuros no Parque Serra das Almas é próxima a aquela observada em 

outras regiões de clima seco e com regimes de chuvas sazonais (e.g. Cavalcanti et al. 

2014, Garda et al. 2013).  A curva de rarefação utilizada demonstra uma aproximação da 

estabilidade amostral (Figura 6) e possui uma eficiência amostral de 83%. Porém indica 

ainda a necessidade de mais amostragem, o que poderá ainda elevar a riqueza de espécies 

para o local. Não se pode descartar a presença de registros que tem por localidade tipo a 

Serra das Almas, caso da Bokermannohyla flavopicta, uma espécie habitante das Serras 

presentes na sua região, entre elas o Pico das Almas.  
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Figura 6. Curva de rarefação para os anfíbios coletados na região Rio de contas, Bahia, 

Brasil. 
 

Discussão 

 

A riqueza de anuros no Parque Serra das Almas é próxima à aquela observada em 

outras regiões de clima seco e com regimes de chuvas sazonais (e.g Cavalcanti et al., 

2014; Garda et al., 2013).   Apesar dessa diferença, entre as áreas de Serra das Almas e 

na área do município de Palmeiras, com maior registro, 31 espécies, algumas destas foram 

comuns a ambos os estudos: Boana albopunctata, Boana crepitans, Bokermannohyla 

oxente, Dendropsophus minutus, Dendropsophus nanus, Leptodactylus oreomantis, 

Odontophrynus carvalhoi, Physalaemus cuvieri, Physalaemus kroyeri, Pleurodema 

alium, Rhinella granulosa, Rhinella jimi, Scinax gr. catharinae. 

 

A distribuição das espécies na área do parque de Serra das Almas, em especial 

para os anuros, ocorreu na maior parte das vezes próximo a corpos d’água como a riachos 

e charcos. Apesar da água ser comumente considerada o fator mais importante na 

distribuição espacial dos anuros devido a sua dependência a esse elemento (Xavier e 

Napoli, 2011), a estruturação espacial dos anfíbios está mais relacionada a estrutura 

vegetacional (Bastazini et al. 2007; Krishnamurthy, 2003; Parris, 2004; Vallan, 2002; 

Xavier e Napoli, 2011).A comunidade de anuros pode se estruturar respondendo a fatores 

como vegetação (Bastazini et al. 2007; Xavier e Napoli, 2011), filogenia (Protázio et al. 

2015) e fisiologia (Pough et al. 1977). Dessa forma, é possível que a vegetação influencie 

em como se comporta a comunidade. 

 

Não foram encontrados anfíbios nas áreas de florestas distantes de corpos d’agua. 

Indivíduos de Scinax montivagus foram registrados em bromélias, comprovando a 

importância das mesmas em prover locais com umidade e abrigo, servindo inclusive para 

reprodução (Dejean e Olmsted 1997, Richardson 1999, Schineider e Teixeira 2001, 

Teixeira et al. 2002), tal registro só ocorreu na campanha realizada no mês de outubro.  
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Uma pesquisa realizada na Chapada Diamantina demonstrou que a ocorrência de 

bromélias não explicava a distribuição dos anuros (Xavier e Napoli, 2011), muito 

diferente ao observado em outros biomas (Bastazini et al. 2007), Embora, nota-se que no 

PNSA estes elementos da flora são importante abrigos, são necessários mais estudos 

acerca da distribuição espacial para inferir sobre a utilização de bromélias e demais 

fitofisionomias como refúgio para espécies da comunidade de anuros do parque. 

 

Uma espécie ainda desconhecida cientificamente, aqui referida como Pristimantis 

sp. foi registrada nas áreas A (Morro da Antena) e C (Pico das almas), sobre as rochas, 

em riachos próximos as florestas de galerias, e nas fitofisionomias do campo rupestre 

longe de corpos d’água. Espécies desse gênero não tem sua distribuição fortemente ligada 

a ambientes aquáticos (Arroyo et al. 2008). Esses registros são comuns aos membros do 

grupo Brachycephaloidea (Padial et al. 2014), que passam por desenvolvimento direto 

(Hedges et al. 2008), e do qual fazem parte integrantes do gênero Pristimantis em que as 

fêmeas depositam ovos terrestres, cujos filhotes representam miniaturas dos adultos 

(Haddad e Prado 2005, Duellman e Trueb 1986, Woolbright 1985). Sendo assim, existem 

indícios que essa espécie nova compartilhe essa característica com suas congêneres. 

 

Rhinella granulosa foi encontrada em trilha sobre solo exposto e enterrada. 

Indivíduos desta espécie foram coletados em áreas urbanas próximo a construções, em 

tanques artificiais e a manchas florestais, em que passava um córrego d’água. Quando 

vocalizando era encontrada próximo a corpos d’água, sendo coletadas em outros 

momentos sem estar vocalizando longe de corpos d’água em abrigos no solo ou 

enterradas. Ao contrário de Rhinella jimi encontrada na maior parte do tempo com o corpo 

parcialmente submerso ou em associação a corpos d’agua, não foram encontrados 

indivíduos em tocas ou abrigos. Membros bubonídeos possuem uma associação a solo 

exposto, mas aparentemente R. jimi tem uma frequência maior indivíduos em corpos 

d’águe (Protázio et al. 2015).  

 

Os membros da família Leptodactylidae em geral foram encontrados em área 

abertas como brejos, próximos a poças temporárias e permanentes, ocupando áreas de 

campo rupestre. Pseudopaludicola falcipes foi bastante abundante nas áreas de campos 

rupestres ao longo de charcos e poças temporárias, cujos indivíduos foram encontrados 

vocalizando às 17:00 horas. Houve dois registros de Physalaemus cuvieri e Leptodactylus 

vastus em uma área de borda de floresta com proximidade ao riacho. Provavelmente 

devido ao período de estiagem que se iniciava na região, esses animais procuravam poças 

formadas pelos pequenos riachos e a maior umidade presente nessas áreas em relação às 

áreas no entorno.  

 

No tocante ao gênero Bokermannohyla, os representantes do grupo 

pseudopseudis, ao qual Bokermannohyla oxente pertence, sua distribuição foi observada 

ao longo das matas ciliares e riachos, em rochas e próximos a regiões de campo rupestre 

o que é visto em outras espécies pertencentes a este grupo que habitam as Serras da Cadeia 

do Espinhaço (B. flavopicta, B. sagarana e B. itapoty) (Leite et al. 2012). Na área da Serra 

das Almas, foram encontrados indivíduos de Bokermannohyla oxente em riachos no 

campo rupestre que possuem uma vegetação ciliar escassa, sendo encontrados indivíduos 

nos poucos arbustos e rochas presentes ao longo dos cursos d’águas. Os machos da 

espécie foram visualizados vocalizando sobre a rocha com certa distância uns dos outros, 

o que aponta para a mesma direção da análise proposta na literatura, que define essa 
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espécie como territorialista (Lugli e Haddad, 2006). Indivíduos de Bokermannohyla 

oxente foram coletados ao longo de todo parque, principalmente próximo a riachos. 

 

Outro membro do grupo pseudopseudis registrado foi Bokermannohyla 

flavopicta. Encontrada somente em uma das áreas dentro do PNSA, sendo esta de maior 

altitude, a espécie pôde ser encontrada em afloramentos rochosos íngremes, próximos a 

corpos d’agua e dentro de relictos florestais, distante da mata de galeria. Esta 

característica de ocorrência em áreas de maior altitude é ressaltada em sua descrição, 

demonstrando assim uma possível característica ecológica da espécie que evidencia um 

aspecto em comum com o grupo que compõe. Indivíduos foram registrados no mês de 

outubro e novembro. 

 

Bokermannohyla diamantina compõe o grupo Bokermannohyla circumdata. As 

espécies deste grupo, são encontradas em grandes florestas na Mata Atlântica (Napoli e 

Juncá, 2006). Na Chapada Diamantina estas foram registradas em matas de galeria e 

campos de altitude (Napóli e Juncá, 2006). Na Serra das Almas indivíduos de B. 

diamantina foram encontrados na área B (RPPN Volta do rio) e C (Pico das Almas) 

associados a riachos ou corpos d’agua, a primeira com riachos e uma floresta mais densa, 

e a segunda com áreas de campo rupestre. Esses indivíduos coletados na área de campo 

rupestre, se localizavam em arbustos em meio a um charco, os arbustos em que estes 

indivíduos vocalizavam eram de pequeno porte e lenhosos próximos as bordas de uma 

floresta de galeria. A presença dessa espécie na região pode estar relacionada as florestas 

de galeria que constitui a principal fitofisionomia em que membros desse grupo se 

distribuem quando longe da costa atlântica. Assim, a presença de florestas de galeria 

fornece, em algum grau, as condições favoráveis a ocorrência de indivíduos desse grupo 

no domínio do Cerrado e da Caatinga (Napoli e Juncá, 2006).   

 

Scinax gr. catharinae no presente estudo foi registrada ao longo de uma 

diversidade de ambientes dentro do parque.  É conhecido para membros do grupo Scinax 

catharinae a ocupação de típicas áreas florestais e ambientes lóticos (Pombal et al. 2010) 

sendo conhecida em outras regiões da Chapada Diamantina essa característica ecológica 

da espécie (Xavier e Napoli, 2011). Porém, no presente estudo foi encontrado em área de 

campo rupestre no entorno de um riacho e proximidade de brejo conhecido no parque 

como junco, onde há um córrego d’água. A presença de arbustos pontuais e água corrente 

onde os indivíduos foram encontrados pode ter proporcionado um ambiente adequado. 

Por ser um registro pontual, mais análises são necessárias para compreender as 

necessidades ecológicas da espécie e possíveis fatores que podem influenciar sua 

ocorrência nesses ambientes. 

 

Scinax montivagus é uma espécie que possui distribuição em áreas de floresta 

semidecídua recobertas por vegetação densa e principalmente em campo rupestre na 

Chapada Diamantina (Juncá et al. 2015, Xavier e Napoli 2011).  Na Serra das Almas foi 

encontrada em riachos, na floresta de galeria cercada por um estrato campestre e arbóreo 

de pequeno porte, e bromélias em meio ao campo rupestre. Indivíduos dessa espécie só 

foram registrados na área A e C apesar da área B possuir de forma aparente condições de 

habitats propícios para sua ocorrência. Pouco se conhece a respeito de sua história natural, 

sua ocorrência na Serra das Almas, torna um bom local para desenvolvimento de novos 

estudos sobre a espécie. 
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Scinax aff. curicica uma espécie ainda não descrita, foi encontrada em regiões 

com floresta de galerias e campos rupestres. Indivíduos dessa espécie foram coletados 

também em riachos e charcos com vegetação arbustiva. Foram encontrados indivíduos de 

Scinax aff. curicica somente na área C (Pico das Almas). Esta região conta com uma 

fitofisionomia característica de campo rupestre, com formações de florestas de galeria e 

altitude superior às das demais áreas. O local mais alto onde Scinax aff. curicica foi 

registrada possui 1.545 m altitude. 

 

Algumas espécies como Bokermannohyla cf flavopictas e Scinax aff. curicica só 

foram registradas nos pontos de maior altitude (área C) do parque (>1500 m de altitude). 

Juncá (2005) já ressaltava a importância de um monitoramento com foco no gradiente 

altitudinal, devido a aparente existência nessas áreas, de uma comunidade típica de cotas 

altimétricas elevadas.  

 

Os hilídeos encontrados nas áreas abertas com presença de brejo, bordas florestais 

e poças permanentes foram Dendropsophus nanus, Dendropsophus minutus, Boana 

albopunctata, Boana crepitans, um Odontophynidae, Odontophynus carvalhoi e um 

Phyllomedusidae, Phyllomedusa cf. burmeisteri espécies que comumente ocupam esses 

ambientes. Um ambiente com um mosaico diverso propicia um maior número de 

microhabitats (Duellmann e Trueb, 1994). Sendo assim, essa diversidade de nichos 

permite a um número maior de espécies colonizar e se distribuir ao longo dessas áreas. A 

maior complexidade estrutural da vegetação permite uma relação positiva com a riqueza 

de espécies (e.g. Krishnamurthy 2003, Parris 2004, Vallan 2002), porém em áreas abertas 

ao contrário de riachos em floresta, o número de espécies é maior que o número de 

microambientes para a vocalização (Pombal, 1997). 

 

De modo geral, espera-se uma maior variedade por parte dos hilídeos que podem 

constituir o grupo mais diversos em hábitats que possuem uma maior estratificação 

vertical da vegetação (Bertoluci e Rodrigues 2002, Pombal 1997). A presença de discos 

adesivos pode explicar essa maior diversidade, pois permite buscar novos recursos e 

ocupar diferentes estratos verticais (Pombal, 1997). A ocupação vertical pelos hilídeos, 

não ocorre de maneira aleatória, podendo ter relação ao tamanho corpóreo das espécies e 

influência de variáveis ambientais (Pombal 1997, Prado e Pombal 2005).  

 

Os hilídeos em geral, presentes na Serra das Almas, não ocuparam os mesmos 

estratos arbóreos em riachos. Porém, mais análises permitirão conhecer padrões relativos 

à estruturação da anurofauna ao longo do ambiente.  Um único estudo do tipo foi realizado 

na Chapada Diamantina e indica uma relação entre a vegetação e a composição da 

comunidade (Xavier e Napoli, 2011). 

Conclusão 

 

A diferença na riqueza de espécies na Serra das Almas e outras áreas internas do 

Parque Nacional da Chapada Diamantina demonstra que a serra possui igual importância 

e relevância do ponto de vista biológico. As espécies ocorrentes em seus limites são 

endêmicas da Chapada Diamantina, algumas de ampla distribuição e outras novidades 

para o conhecimento cientifico. Chama-se a atenção para a Bokermannohyla flavopicta e 

Leptodactylus oreomantis, espécies que tem a Serra das Almas por localidade tipo, mas 

que pouco se conhece a respeito de sua história natural, nem sendo contemplada nas listas 

de proteção do SEMA e IUCN. 
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A Serra das Almas possui uma ampla diversidade de espécies com táxons de 

ampla distribuição na Chapada Diamantina e outras regiões e endêmicos do Parque 

Nacional. Essas características na sua fauna, além da fitofisionomia única da Serra das 

Almas, com o Pico das Almas incluso, torna essa região um importante ponto para 

desenvolvimento de estudos mais profundos sobre a ecologia das espécies e trabalhos que 

permitam compreender melhor a distribuição de grupos específicos. A exemplo, espécies 

do grupo Bokermannohyla pseudopseudis que possuem distribuição ao longo da Chapada 

Diamantina e cadeia do Espinhaço, sendo a Serra das Almas um dos pontos mais ao sul 

dentro da Chapada Diamantina. 

 

O Parque Natural Serra das Almas atualmente não possui um plano de manejo e 

se encontra fora dos limites do Parque Nacional da Chapada Diamantina. Não protegido 

por lei, as atividades agrícolas tomam parte do parque ameaçando a flora e fauna dessa 

região. Um dos três maiores picos presentes no estado da Bahia, o Pico das almas, é uma 

das poucas áreas dentro do parque que devido a suas próprias características, não se 

encontra ainda diretamente ameaçado pelas atividades humanas, porém sem uma 

regulamentação própria, as atividades turísticas podem vir a ser uma ameaça ao 

ecossistema que ali se encontra.  

 

Com uma riqueza em equivalência a outras regiões da Chapada Diamantina e a 

presença de espécies novas do ponto de vista cientifico, o Parque Natural Serra das 

Almas, tem grande importância para conservação da biodiversidade. A presença de 

espécies raras com poucos registros como Bokermannohyla diamantina e 

Bokermannohyla flavopicta, tornam importante ponto para desenvolvimento de estudos 

e proteção destas espécies. O gradiente altitudinal encontrado na região atrelado a sua 

fitofisionomia única tornam o parque um laboratório natural para desenvolvimento de 

estudos que permitam compreender a estruturação da biodiversidade em um mosaico 

ambiental com diferentes altitudes e encontro de fitofisionomia de diferentes biomas. 

Sendo uma localidade com possibilidades de novas descobertas de espécies, visto que 

existe taxons ainda desconhecidos.  
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Resumo: Neste estudo foi realizado um inventário dos Squamata presentes na Serra das 

Almas e entorno na região de Rio de Contas. A área do Parque Natural Serra das Almas, 

conta com 12.000.000 m², uma variação altimétrica (1038 m – 1958 m), com uma 

fitofisionomia do Cerrado, com presença do campo rupestre. Os dados foram obtidos a 

partir de buscas ativa em diferentes sítios (por exemplo, troncos, cupinzeiros 

abandonados, buracos), em transectos dispostos ao longo do parque e através de encontros 

oportunísticos. Os dados foram complementados com informações obtidas da coleção do 

Museu de Zoologia da Universidade Estadual de Santa Cruz (MZUESC) que conta com 

amostragens esporádicas ao longo de 20 anos na região. Foi realizado um levantamento 

na literatura sobre a história natural das espécies lá registradas. Foram registrados 48 

espécies de Squamata, sendo 3 espécies de anfisbenídeos alocados na família 

Amphisbaenidae (3), 9 espécies de lagartos alocadas em 6 famílias: Anguidae (1), 

Gekkonidae (1), Philodactylidae (1), Polychrotidae (1), Scincidae (1), Tropiduridae (4) e 

36 espécies de serpentes distribuídas em 5 famílias: Boidae (1), Dipsadidae (29), Elapidae 

(1), Leptotyphlopidae (1) e Viperidae (4). A região apresenta uma elevada riqueza do 

grupo, em especial das serpentes, que se equipara a outras regiões da Chapada 

Diamantina. A existência de 3 espécies ameaçadas com ocorrência para a área, chama a 

atenção para a preservação.     

 

Palavra-chave: Répteis, biodiversidade, comunidade de serpentes, Caatinga 

 

Introdução 

 

A distribuição das espécies pode nos propiciar um conhecimento acerca da 

comunidade e como esta se estrutura ao longo de um espaço e tempo (Vitt & Caldwell, 

2009). Organismos podem ser endêmicos de uma dada região ou mesmo não ocorrer em 

outras, fatores como seleção de habitat,  nicho trófico ou mesmo capacidade de 

colonização, estão diretamente relacionados a essa ocorrência (Wiens, 1989). Sendo 

assim, ecorregiões que possuem uma variedade de ambientes, como a Chapada 

Diamantina no nordeste brasileiro, podem abrigar uma alta riqueza de espécies. 

A região da Chapada Diamantina abriga uma fauna típica de altitude (Fernandes 

& Hamdan, 2014). A existência de uma riqueza endêmica nas altitudes pode ser 
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comprovada  na fauna (Heyer 1999, Napoli & Juncá 2006, Rodrigues et al. 2009, 

Carvalho et al. 2013, Fernandes & Hamdan, 2014) e na flora (Rapini et al. 2008). Nas 

últimas duas décadas houve um número expressivo de espécies descritas da 

herpetofauna na região, a exemplo de lagartos (e.g. Rodrigues 2006, Rodrigues et al. 

2009), serpentes (Fernandes & Hamdan, 2014) e anfisbenas (Mott et al. 2008), bem 

como novos registros de quelônios (Magalhães et al. 2015).  

Em detrimento dessa biodiversidade, a Chapada Diamantina ainda carece de 

inventários com metodologias bem definidas (Magalhães et al. 2015) e conta com 

poucos estudos  sobre comunidades herpetológicas (Xavier & Napoli, 2011). Os 

escassos estudos da herpetofauna nessa ecorregião ocuparam-se principalmente de 

estudar ou descrever aspectos inerentes à anurofauna (como a influência de variáveis 

ambientais sobre a estrutura da comunidade de anfíbios, uso do habitat por diferentes 

espécies, aspectos do nicho de diferentes taxons), sendo mais raros ainda aqueles que 

abordam a exclusivamente a comunidade de Squamata (Freitas et al. 2012).  Para além 

disso, a ausência de padronização nas metodologias de coleta impossibilita um 

comparativo com outras regiões da própria Chapada Diamantina, bem como de outras 

ecorregiões e biomas.   

Descrição de novas espécies (Heyer 1999, Napoli & Juncá 2006, Rodrigues et al. 

2009, Carvalho et al. 2013), inventários faunísticos (Juncá 2005, Freitas et al. 2012, 

Magalhães et al. 2015), bem como notas (Argôlo 1998, Argôlo & Freitas, 2000, 2002) 

ao longo de toda Chapada Diamantina permitiram conhecer mais a respeito de uma 

herpetofauna até então quase desconhecida.   

Ao longo da Chapada Diamantina, contudo, persistem espaços ainda pouco 

estudados no tocante à biodiversidade. O inventário realizado por Magalhães e 

colaboradores (2015), no município de Palmeiras, descreveu uma riqueza especialmente 

interessante para os anfíbios (e.g. 31 espécies), e 44 espécies de Squamata, com a 

amostragem restringindo-se a apenas duas áreas. Esse número representa uma alta 

riqueza de anfíbios de um ponto específico, não observado nos estudos anteriores. 

Dessa forma, é possível perceber que existem na Chapada localidades com alto valor do 

ponto de vista biológico. 

A Serra das Almas é localidade tipo de alguns anfíbios como Leptodactylus 

oreomantis (Carvalho et al. 2013) e Bokermannohyla flavopicta (Leite et al. 2012). 

Além de ser local conhecido de distribuição de algumas espécies como Scinax 
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montivagus (Juncá et al. 2015) e Chironius diamantina (Fernandes & Hamdan, 2014) 

carecendo de um inventário faunístico conduzido com metodologia replicável no que 

concerne à herpetofauna.  

Neste estudo objetivou-se listar as espécies de Squamata ocorrentes na Serra das 

Almas e seu entorno, apresentando e discutindo aspectos do habitat, micro-habitat no 

momento das coletas e utilizando dados de coleção e da literatura para caracterizar a 

distribuição e aspectos da história natural das espécies. 

Metodologia 

 

Área de estudo 

 

A coleta de dados foi realizada no Parque Natural da Serra das Almas (PNSA), 

no município de Rio de contas (13°35’09.03” S 41°48’49.08” O). Localizado ao sul da 

Chapada Diamantina, o parque possui 12.000.000 m², com uma altitude que varia entre 

1.038 m e 1.958 m acima do nível do mar. Devido a altitude do Parque classificamos 

como um ponto de enclave de Cerrado, com presença de variadas fitofisionomias entre 

elas campo rupestre em especial no Pico das Almas. 

O campo rupestre na Chapada Diamantina, pode ser caracterizado por uma 

formação mais aberta e de vegetação baixa, com presença de arbustos, sub-arbustos e 

até pequenas árvores especializadas a um ambiente de alta incidência solar (Funch et al. 

São caracterizados por estarem em altitudes acima de 900 m em formações com rochas 

de origem pré-cambriana, em sua maioria encontrada ao longo da Serra do Espinhaço 

(Vasconcelos, 2011).  

Em Rio de contas, os campos rupestres podem ser encontrados nas encostas de 

elevações inicialmente de 900 m. Como o Pico das almas possui um solo mais arenoso e 

mais plano, do que o visto em outras regiões da Chapada Diamantina, chama-se a 

atenção a ocorrência dessa fitofisionomia (Harley et al. 2005). A tipologia que prevalece 

no Pico das almas é denominada Cerrado de altitude, que nos pontos altos entremeia-se 

com campos rupestres.  Uma particularidade dessa tipologia é que o solo ali encontrado 

é mais arenoso, ao contrário do que ocorre em outras regiões do bioma. Observa-se 

assim uma vegetação com crescimento mais parco e esgalhado (Harley & Stannard, 

1995).  
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O Cerrado existente no PNSA pode ser caracterizado da mesma forma ao 

encontrado em toda Chapada Diamantina, de modo geral pela presença de dois estratos, 

um herbáceo continuo, com poucas espécies anuais, subarbustos, arbustos e palmeiras 

acaulescentes (Funch et al. 2009). Um estrato arbóreo descontinuo com árvores de até 

10 m de altura e arvoretas de 3 – 9 m (Harley et al. 2005). 

Delineamento e Coleta dos dados 

 

O PNSA foi dividido em 3 áreas para coleta dos dados, sendo elas: a) Morro da 

antena, devido a sua proximidade com a cachoeira do fraga, é caracterizada por uma das 

áreas com floresta de galeria próximo aos corpos d’agua, e a seu estrato arbóreo e 

campestre à medida que se aumenta o gradiente altitudinal; b) RPPN Volta do rio, 

localizada um pouco mais ao centro do parque, apresenta uma área mais preservada e 

com um Cerrado strictu sensu. No local o estrato arbóreo é principalmente localizado na 

encosta da Serra, ocorrendo um estrato herbáceo com formações arbóreas disjuntas em 

locais mais baixos, próximo aos corpos d’água. Ali também se observa um estrato 

campestre à medida que se eleva a altitude e se afasta da encosta da serra; c) Pico das 

almas, caracterizado principalmente pelo campo rupestre e matas de galerias nas 

proximidades de corpos d’agua.   

Para amostragem das áreas foram distribuídos 15 transectos de 50 m cada, além 

de coletas ocasionais em brejos, poças permanentes e provisórias. Cada área contou com 

cinco transectos dispostos nos diferentes tipos de estrutura e cobertura vegetal 

considerando aquelas distantes de corpos d’água e também ao longo dos riachos. Para 

certificação de independência amostral cada transecto foi instalado respeitando-se o 

distanciamento de 200 m em linha reta uns dos outros e um distanciamento de 15 m da 

trilha principal. 

Os dados aqui apresentados referem-se às campanhas realizadas entre dezembro 

de 2018 a novembro de 2019. Cada campanha teve duração de um período de cinco a 

oito dias onde foram realizadas buscas ativas (RÖDEL; ERNST, 2004) em todas 

localidades de coleta. Estas consistiram na procura e coleta de espécimes em prováveis 

locais de ocorrência (e.g. oco de troncos, buracos no solo, cupinzeiros abandonados, 

encostas de riachos entre outros). 

A coleta dos dados nos transectos foi realizada no período noturno, com início às 

18 horas, sendo percorridos em um tempo de 40 min cada. O percurso nos transectos foi 
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sempre realizado por dois pesquisadores, enquanto outros realizavam buscas em outras 

áreas no entorno dos transectos. As buscas realizadas em brejos e poças foi sem limite 

de tempo com início também a partir das 18 horas. Para evitar o enviesamento dos 

dados foi aleatorizada a sequência de amostragem de cada transecto, sendo em cada 

campanha percorridos em horários diferentes da campanha anterior.  

Para complementar os dados obtidos em campo, ampliando a lista de espécies, 

foram realizadas consultas à coleção herpetológica da UESC dos exemplares 

depositados provenientes da região de estudo.  Os materiais eventualmente localizados 

na coleção da UESC foram considerados apenas para registro de ocorrência das 

espécies, enquanto os dados de história natural provem de consulta à literatura. A 

tipologia que prevalece no Pico das almas é denominada Cerrado de altitude, que nos 

pontos altos entremeia-se com campos rupestres.  Essa tipologia tem por característica o 

solo mais arenoso, ao contrário do que ocorre em outras regiões da Chapada Diamantina 

onde a vegetação apresenta crescimento mais parco e esgalhado (Harley & Stannard, 

1995).  

Foram coletados dois indivíduos de cada espécie, por campanha. Os animais 

coletados foram eutanasiados em lidocaína 10%, ingerida. Em seguida, foi retirada uma 

amostra de tecido (músculo ou fígado) de cada exemplar para servir de material a ser 

depositado na coleção de tecido. Os espécimes foram fixados em formol 10% e 

conservados em etanol 70%, enquanto os tecidos foram conservados em álcool absoluto 

à -20°C. 

Para cada espécime coletado foram consideradas categorias de habitat e micro-

habitat no momento da coleta.  Quanto ao habitat a amostra foi classificada entre 

espécies florestais (F) e de campos rupestres (CR). Foram consideradas quatro 

categorias de micro-habitat: SE = solo exposto; SEV = Solo entre vegetação; SR = 

sobre rocha; SV = Sobre a vegetação.  

Para complementar os dados obtidos em campo foram realizadas consultas à 

coleção herpetológica da UESC, que possui um histórico de coletas esporádicas ao 

longo de cerca de 20 anos na região. Os exemplares utilizados vêm de regiões próximas 

a Serra das Almas, em regiões do município de Rio de Contas. Os registros de coleção 

foram considerados apenas para assinalar a ocorrência das espécies. 

Os nomes utilizados na tabela seguem a nomenclatura utilizada pela lista de 

espécies mais recente da herpetologia brasileira para répteis (Costa & Bérnils, 2018).  
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Membros do gênero Sibynomorphus foram realocados no gênero Dipsas conforme 

proposto por Arteaga e colaboradores (2018). Foram excluídas as espécies sem 

identificação específica (e.g. sp) registradas na coleção, e mantida a identificação para o 

nível de gênero apenas para os espécimes coletados em campo. 

Resultado e Discussão 

 

Neste estudo, registramos 48 espécies de Squamata para a região de Rio de 

contas, sendo 3 espécies de anfisbenídeos alocados da família Amphisbaenidae (3), 9 

espécies de lagartos alocadas em 6 famílias: Anguidae (1), Gekkonidae (1), 

Philodactylidae (1), Polychrotidae (1), Scincidae (1), Tropiduridae (4) e 36 espécies de 

serpentes distribuídas em cinco famílias: Boidae (1), Dipsadidae (29), Elapidae (1), 

Leptotyphlopidae (1) e Viperidae (4). É a segunda maior riqueza apresentada em uma 

única área da Chapada Diamantina. Importante ressaltar que boa parte dos dados advém 

de quase 20 anos de coletas e depósitos realizados na coleção de referência aqui 

consultada. 

Esse número indica uma diversidade de répteis em conformidade com outras 

regiões como Palmeiras (MAGALHÂES et al., 2015, registraram 44 espécies), área 

com vegetação típica de Caatinga e de Cerrado, com um índice maior de precipitação, e 

Mucugê (Freitas et al. 2012 registraram 64 espécies de Squamata),  com floresta sazonal 

semidecidual e florestas de galerias. Sendo essas, áreas com vegetação diferente daquele 

encontrado na Serra das Almas e em seu entorno, onde predominam o bioma Cerrado, 

fitofisionomia de campo rupestre e a Caatinga, com áreas abertas e vegetação espaçada. 

Entre as espécies de Squamata encontradas na região de Rio de contas 75% (n = 

36) foram classificadas pela IUCN como pouco preocupante (Least Concern), 18,75% 

(n = 9) não foram classificadas. Três espécies (6,25%) são reconhecidas pela Secretaria 

do Meio Ambiente do Estado da Bahia (SEMA) como em perigo (EN). 

Dentre as espécies registradas para dados de história natural (tabela 2) 8,3 % (n 

= 4) tem ocorrência em uma fitofisionomia presente na Chapada Diamantina, o campo 

rupestre. Dentre estas, uma é classificada como ameaçada Oxhyrhopus rhombifer e uma 

é endêmica da Chapada Diamantina, Chironius diamantina, espécie carente de dados a 

respeito de sua história natural. 
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Tabela 1. Espécies encontradas no Parque Natural Serra das Almas, Rio de contas, Bahia, 

Brasil. Áreas: A = Morro da Antena; B = RPPN volta do rio; C = Pico das almas. Habitat: 

F = Floresta; CR = Campo rupestre. Micro-habitat: SE = solo exposto; SR = sobre rocha; 

SV = Sobre a vegetação. SEMA: EN = Em perigo. IUCN: LC = Least Concern (Pouco 

preocupante). * espécies que foram encontradas fora das áreas amostrais ou entorno do 

PNSA, por busca livre não limitada por tempo; a dados obtidos da coleção MZUESC. 

 
Família / Espécie Área Habitat Micro-

habitat 

SEMA IUCN 

Anfisbena n = 3 
   

  

Amphisbaenidae 
   

-  

Amphisbaena pretrei Duméril & Bibron, 1839 a - - - - LC 

Amphisbaena vermicularis Wagler in Spix, 1824a - - - - LC 

Amphisbaena alba Linnaeus, 1758a - - - - LC 

Lagartos n = 9 
   

  

Anguidae 
   

  

Ophiodes striatus (Spix, 1825) a - - - - LC 

Gekkonidae      

Hemidactylus brasilianus A CR ER, SV  LC 

Philodactylidae 
   

  

Phyllopezus pollicaris (SPIX, 1825) A - - - LC 

Polychrotidae      

Polychrus acutirostrisª - - - - LC 

Scincidae 
   

  

Brasiliscincus heathi (SCHMIDT & INGER, 1951) A, C CR SR, SV - LC 

Tropiduridae 
   

  

Tropidurus hispidus (Spix, 1825) a B, C F, CR SR - LC 

Tropidurus pinima (Rodrigues, 1984) a A, B, 

C 

CR SR - LC 

Tropidurus sertanejo Carvalho, Sena, Peloso, 

Machado, Montesinos, Silva, Campbell & 

Rodrigues, 2016 a 

A CR SR, SE - - 

  

Eurolophosaurus aff. nanuzae a C CR SEV, 

SV 

- - 

Serpentes n = 36 
   

  

Boidae 
   

  

Epicrates assisi Machado, 1945 a A CR SE - - 

Dipsadidae - - - -  

Atractus potschi Fernandes, 1995 a - - - - - 

Chironius diamantina Fernandes & Hamdan, 2014 a - - - - - 

Chironius flavolineatus (Jan, 1863) a - - - - LC 

Dipsas mikanii (Schlegel, 1837) a  - - - - LC 

Dipsas neuwiedi (Ihering, 1911) a - - - - LC 

Drymarchon corais (Boie, 1827) a - - - - LC 

Drymoluber brazili (Gomes, 1918) a - - - EN - 

Lygophis dilepis (Cope, 1862) a - - - - LC 

Erythrolamprus maryellenae (Dixon, 1985) a - - - - LC 
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Erythrolamprus poecilogyrus poecilogyrus (Wied, 

1824) a 

- - - - - 

Erythrolamprus poecilogyrus schottii (Schlegel, 

1837) a 

- - - - - 

Leptodeira annulata (Linnaeus, 1758) a - - - - LC 

Oxybelis aeneus (Wagler in Spix, 1824) a - - - - LC 

Oxyrhopus rhombifer Duméril, Bibron & Duméril, 

1854 a 

B F SR EN LC 

Oxyrhopus trigeminus Duméril, Bibron & Duméril, 

1854 a 

- - - - LC 

Philodryas aestiva (Duméril, Bibron & Duméril, 

1854) a 

- - - EN LC 

Philodryas nattereri Steindachner, 1870 a - - - - LC 

Philodryas olfersii (Liechtenstein, 1823) a - - - - LC 

Philodryas patagoniensis (Girard, 1858) a - F SE - LC 

Phimophis guerini (Duméril, Bibron & Duméril, 

1854)  

- F SE - - 

Pseudoboa nigra (Duméril, Bibron & Duméril, 

1854) a 

- - - - LC 

Simophis rhinostoma (Schlegel, 1837) a - - - - LC 

Spilotes pullatus (Linnaeus, 1758) a - - - - LC 

Taeniophallus occipitalis (Jan, 1863) a - - - - LC 

Tantilla melanocephala (Linnaeus, 1758) a - - - - LC 

Thamnodynastes nattereri (Mikan, 1828) a - CR SAH - - 

Thamnodynastes phoenix Franco, Trevine, 

Montingelli & Zaher, 2017 a 

- - - - - 

Xenodon merremii (Wagler in Spix, 1824) a - - - - LC 

Xenodon nattereri (Steindachner, 1867) a - - - - LC 

Elapidae 
   

  

Micrurus aff. ibiboca a C F - - - 

Leptotyphlopidae    -  

Trilepida cf. koppesi B F - - LC 

Viperidae 
   

  

Bothrops cf. lutzi a - - - - LC 

Bothrops erythromelas Amaral, 1923 a - - - - LC 

Bothrops jararaca (Wied, 1824) a - - - - LC 

Crotalus durissus Linnaeus, 1758 a B F SV - LC 

 

 

Neste estudo há um novo registro de ocorrência para a espécie Tropidurus 

sertanejo, o qual dista cerca de 90 km do ponto de ocorrência mais próximo. 

Registramos algumas espécies ainda não descritas, como por exemplo uma serpente, 

Micrurus aff. ibiboboca.  Contamos com um novo registro de serpente, Trilepida cf. 

koppesi que até então não havia sido registrada na região. Além disso, observamos a 

ocorrência de espécies endêmicas da caatinga e cerrado como Tropidurus pinima, 
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Tropidurus sertanejo, Brasiliscincus heathi, Epicrates assisi e diversos registros de 

serpentes que habitam ambos os biomas. Também foram assinaladas espécies 

endêmicas da Chapada Diamantina como Chironius diamantina. 

Os répteis no Parque Natural Serra das Almas possuem uma amostragem ainda 

inferior ao observado para outras regiões da Chapada Diamantina como nos municípios 

de Mucugê (Freitas et al. 2012) e Palmeiras (Magalhães et al. 2015), em especial ao 

grupo dos lagartos. Não se pode mesmo assim descartar a existência de uma diversidade 

semelhante a encontrada nessas regiões. Ressalta-se assim a necessidade de novos 

trabalhos com diferentes métodos de coleta como pitfall e armadilhas de funil. 

 Dentre todos os Squamata registrados neste estudo, destaca-se o grupo das 

serpentes, com 36 espécies. Esta riqueza se equipara ao trabalho realizado por Freitas e 

colaboradores (2012) que contabilizou 35 espécies, somente deste grupo. Esses registros 

tornam a Serra das Almas uma região altamente diversa para as serpentes. Das espécies 

listadas em inventários anteriores na Chapada Diamantina (Freitas et al. 2012, 

Magalhães et al. 2015), 10 espécies constituem novos registros em um trabalho de 

inventário: Erythrolamprus poecilogyrus schottii, Atractus potschi, Dipsas mikanii, 

Drymoluber brazili, Ligophys dilepis, Philodryas nattereri. Simophis rhinostoma, 

Thamnodynastes phoenix, Xenodon nattereri e Bothrops cf. lutzi. 

 

Tabela 2. Squamata da região de Rio de Contas com detalhamento sobre distribuição 

geográfica e história natural. Bioma. A = Amazônia; Ca = Caatinga; Ce = Cerrado; Ma = 

Mata Atlântica; Pa = Pampas; P = Pantanal. Habitat.Aar = Áreas arenosas rochosas; AA 

= Ambientes Antropizados; AFR = Áreas de formações rochosas; AP = Áreas 

Perturbadas; As = ambientes secos; Ab = Ambientes Urbanos; B = Brejo; FA = 

Formações Abertas; Cab = Caatinga arbórea; CCe = Campo Cerrado; CR = Campo 

Rupestre; Es = Estepes; F = Florestas; FD = Floresta decídua; FS = Floresta semidecidua; 

FCa = Fitofisionomias da Caatinga; FCe = Fitofisionomias do Cerrado FO = Floresta 

Ombrófila; G = Generalista de Habitat; MC = Matas Ciliares; MG = Mata de Galeria; P 

= praias; R = Restinga; S = Savanas; Sae = Savanas em Altitudes elevadas; SCa = Savanas 

na Caatinga; VAD = Vegetação Arbustiva Densa; Pa = Planicies alagadas; habitat: A = 

Arborícola; C = Criptozoico; F = Fossorial; Sa = Semi-arborícola; Saq = Semi-aquático; 

T = Terrestre Atividade: D = Diurno; N = Noturno; Dieta: Anf = Anfibios; Anfi = 

Anfisbenas; Artrópodes = Art; Aranha = Ar; Av = Aves; Lac = Lacraias; Lag = Lagartos; 

Mam = Mamíferos; Min = Minhocas; Mol = Molucos; Pe = Peixes; Ser = Serpentes; Oav 

= Ovos de aves; OS = Ovos de Squamata. 
 

Anfisbena Bioma Habitat habitat Atividade Dieta Referencias 

Amphisbenidae       
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Amphisbaena 

pretrei  

Ca, Ce, 

MA G F D/N - 

Gans,2005, 

Rodrigues, 

2003 

Amphisbaena 

vermicularis  Ca G F D/N - 

Rodrigues, 

2003 

Amphisbaena 

alba  Ca G F D/N - 

Rodrigues, 

2003 

Lagartos       
Anguidae       
Ophiodes 

striatus  Ca, Ma  F  - Leal et al. 2003 

Gekkonidae       

Hemidactylus 

brasilianus 

Ca, Ce G A/T N Art 

Vanzolini et al. 

1980, 

Rodrigues,2003

, Ribeiro et al., 

2010 

Philodactylidae       

Phyllopezus 

pollicaris 
Ca, Ce AFR, AA  N Ins, ar 

Vanzolini, 

1980, Andrade 

et al. 2013 

Polychrotidae       

Polychrus 

acutirostris 
Ca, Ce FA A D Art 

Vanzolini, 

1980, 1983, 

Rodrigues 2003 

Scincidae       

Brasiliscincus 

heathi 
Ca, 

MA VAD T D - 

Andrade et al. 

2013, Franzini 

et al. 2019 

Tropiduridae       

Tropidurus 

hispidus  
Ca, Ce, 

MA 

AFR, 

VAD, T D Art 

Andrade et al. 

2013, Carvalho 

2013 

Tropidurus 

pinima  

Ca  T D Art 

Rodrigues 

1984, Carvalho 

2013, Xavier & 

Dias 2017 

Tropidurus 

sertanejo  
Ca ARF T D - 

 Carvalho et al. 

2016 

Serpentes        
Boidae     

 

 

Epicrates assisi  Ca, Ce 

FA, Ap T 

N 

Mam Passos & 

Fernandes 

2008, Marques 

et al. 2011, 

Morato et al. 

2011, 
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Rodrigues & 

Prudente 2011, 

Garda et al., 

2013 

Dipsadidae     
 

 

Atractus potschi  Ca F, Cab F/C D/N 

Min Passos et al., 

2010; Guedes et 

al., 2014; 

Wallach, 2014 

Chironius 

diamantina  
Ca Mc, Cr - - - 

Fernandes; 

Hamdan, 2014 

Chironius 

flavolineatus  

A, Ca, 

Ce, P 

B, Mg, cc, 

Ap 
Sa D 

Anf, Av, 

Lag, 

Mam 

Dixon, 1993; 

França et al., 

2008; Sawaya, 

2008 

Dipsas mikanii  
Ca, Ce, 

MA, P 
F, Fs, FCe T N 

Mol Marques et al., 

2001; França et 

al., 2008; 

Sawaya, 2008; 

Bérnils, 2009; 

Guedes et al., 

2014 

Dipsas neuwiedi  
Ca, 

MA 
Fo, R Saas N 

Mol Marques et al., 

2001; Maia-

Carneiro, 2012; 

Dias; Rocha, 

2014; Guedes et 

al., 2014; 

Marques et al., 

2016 

Drymarchon 

corais 

A, Ca, 

Ce, 

MA, P 

Fo, R, Fa, 

Au 
Saas D 

Anf,Lag

, Mam, 

Oav 

Marques et al., 

2001; Sawaya, 

2008; Guedes et 

al., 2014 

Drymoluber 

brazili  
Ca, Ce SCa T D 

Lag França et al., 

2008; Guedes et 

al., 2014 

Lygophis dilepis  Ca F, FA T D 

Anf Guedes et al., 

2014; Wallach, 

2014 

Erythrolamprus 

maryellenae  
Ca, Ce Mg,Cr T/Saq D 

Anf, Pe França et al., 

2008; Nogueira 

et al., 2011; 

Guedes et al., 

2014 

Erythrolamprus 

poecilogyrus 

poecilogyrus  

Ca, Ce, 

MA, P 

Mg, CCe, 

Ap 
T 

D/N 

Anf França et al. 

2008, Sawaya 

et al. 2008, 

Nogueira et al., 
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2010, Guedes et 

al. 2014 

Erythrolamprus 

poecilogyrus 

schottii  

Ca, Ce, 

MA 

Fo, 

plantações 

de cacau, 

b, Fa, Au  

T 

D/N 

Anf, 

Lag 
Marques et al. 

2016, Argôlo 

2004 

Leptodeira 

annulata  

A, Ca, 

Ce, 

MA 

Fo, Fa, 

As, Au, 

Cr, R  

Sa N 

Anf, 

Lag 

Marques et al. 

2001, Argôlo 

2004, Juncá 

2005, Guedes et 

al. 2014, 

Marques et al., 

2016 

Oxybelis aeneus  

A, Ca, 

Ce, 

MA 

Fo, R, Fa, 

Ap 
A/Sa D 

Anf, Av, 

Lag  

Argôlo, 2004; 

Sawaya et al., 

2008; Nogueira 

et al., 2010; 

Guedes et al., 

2014; Marques 

et al., 2016 

Oxyrhopus 

rhombifer  

A, Ca, 

Ce, Pa 

Fa, Cr, Fs, 

Mg, R 
T N 

Lag, 

Mam, 

Ser 

Sawaya et al., 

2008; Cardoso, 

2011; Guedes et 

al., 2014; 

Menezes et al., 

2018 

Oxyrhopus 

trigeminus  

Ca, Ce, 

MA, P 
Fa, Pa, R T D 

Av, Lag, 

Mam 

 França et al. 

2008, Alencar 

et al. 2012, 

Gaiarsa et al. 

2013, Guedes et 

al., 2013, 

Marques et al. 

2016 

Philodryas 

aestiva 

Ca, Ce, 

MA, Pa 

Fa, Cs, F, 

Cr 
Sa D 

Anf, av, 

Lag, 

Mam 

França et al. 

2008, Sawaya 

et al. 2008, 

Guedes et al. 

2014, Wallach, 

2014, 

Machado-Filho, 

2015, Menezes 

et al. 2018 

Philodryas 

nattereri  

Ca, Ce, 

P 

Fa, Ap, R, 

p 
T/Sa D 

Anf, Av, 

Lag, 

Ser, Os 

Vanzolini et al. 

1980, França et 

al. 2008, 

Guedes et al. 

2014, Marques 

et al. 2016, 

Marques et al. 
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2017, 

Machado-Filho, 

2015 

Philodryas 

olfersii  

A, Ca, 

Ce, 

MA, P 

Fa, F T/ Sa D 

Anf, Av, 

Lag, 

Ser, Os 

Hatmann & 

Marques 2005, 

Sawaya et al. 

2008, Guedes et 

al. 2014, 

Machado-Filho, 

2015 

Philodryas 

patagoniensis  

Ca, Ce, 

MA, P 

Cs, CCa, 

Mg 
T/Sa D 

Anf, 

anfi, Av, 

Lag, 

Mam, 

Pe, Ar  

Hatmann & 

Marques 2005, 

França et al. 

2008, Sawaya 

et al. 2008, 

Guedes et al. 

2014, 

MachadoFilho, 

2015, Menezes 

et al.,2018   

Phimophis 

guerini  

Ca, Ce, 

P, Pa 
Fa, Cs T N 

Lag, 

Mam 

França et al. 

2008, Sawaya 

2008, Gaiarsa 

2013, Wallach, 

2014 

Pseudoboa nigra  

A, Ca, 

Ce, 

MA, P 

Fa, Ap, F T N Lag 

Argôlo, 2004, 

Gaiarsa 2013, 

Alencar & 

Martins 2013, 

Guedes et al. 

2014, Wallach, 

2014 

Simophis 

rhinostoma a 

Ca, Ce, 

P 
Cs T D Anf 

Bizerra et al. 

1994, Argôlo 

1998, Sawaya 

2008, França et 

al. 2008, 

Cacciali et al. 

2009, Wallach, 

2014  

Spilotes pullatus  

A, Ca, 

Ce, 

MA, P 

F, Mg Sa D 
Av, 

Mam 

Vanzolini et al., 

1980; Marques; 

Sazima, 2004; 

França et al., 

2008, Guedes et 

al. 2014, 

Wallach, 2014 

Taeniophallus 

occipitalis 

A, Ca, 

Ce 

Cs, Mg, 

Fo, Ap, R 
T D 

Anf, 

Lag, Ser 

Argôlo 2004, 

Di-Bernardo, 
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2005, Sawaya, 

2008, Marques 

et al. 2016 

Tantilla 

melanocephala  

A, Ca, 

Ce, 

MA, P, 

Pa 

Ap, CCe, 

Cs, Mg 
T/C N 

Lac, 

Insetos 

Marques & 

Puorto 1998, 

Argôlo 2004, 

Sawaya, 2008 

Thamnodynastes 

nattereri 

Ca, 

MA 
Fo Sa 

D/N 

Anf, 

Lag 

Strusmann & 

Sazima 1993, 

Marques & 

Sazima 2004, 

Hartmann et al. 

2009, Franco & 

Ferreira, 2002 

Thamnodynastes 

phoenix  
Ca, Ce 

FCa, FCe, 

F 
T N Anf 

Vanzolini et al., 

1980, Guedes et 

al., 2014, 

Franco et al. 

2017 

Xenodon 

merremii  

Ca, Ce, 

MA, P, 

Pa 

F, Fa T D Anf 

Sawaya, 2008, 

Guedes et al. 

2014, Wallach, 

2014 

Xenodon 

nattereri  
Ce 

Fa, Cr, S, 

Pr 
T/F D Lag, Os 

Argôlo, 2002, 

Sawaya et al. 

2008, Nogueira 

et al. 2011, 

Guedes et al., 

2014 

Viperidae 
   

  
 

Bothrops cf. lutzi  Ca, Ce Sae T N Mam 

Loeabmann; 

Haddad, 2010, 

Nogueira et al. 

2011, Guedes et 

al. 2014, 

Marques et al. 

2016 

Bothrops 

erythromelas  

Ca, Ce, 

MA 

Aar, Fd, 

Fo, R 
T N 

Art, 

Anf, 

Lag, 

Mam 

Vanzolini et al. 

1980, Campbell 

& Lamar 2004, 

Guedes et al. 

2014, Marques 

et al. 2016 

Bothrops 

jararaca  

Ca, Ce, 

MA, P 
Fa, Fo  Sa N 

Anf, Av, 

Mam 

Marques 

&Sazima 2004, 

Hartmann et al. 

2009, Guedes et 

al. 2014, 
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Menezes et al. 

2018 

Crotalus 

durissus  

Ca, Ce, 

P 
Fa, S, Es T N 

Lag, 

Mam 

Campbell & 

Lamar 2004, 

Sawaya et al. 

2008 Bérnils 

2009, Tozetti & 

Martins 2013, 

Menezes et al. 

2018  
 

 

Dentre os dados referentes a história natural na região de Rio de Contas, 55,5% 

(n = 25) tem ampla distribuição em 3 ou mais biomas. Estas espécies com ampla 

distribuição podem suportar uma maior variação ambiental, ocupando variados nichos. 

Parte dessa distribuição pode assim ser explicada pela presença de algumas 

fitofisionomias comuns a esses biomas. Das espécies registradas 42,2% (n = 19), 

possuem distribuição em algum tipo de formação florestal. Sendo que 62,2 % (n = 28) 

utilizam o habitat terrestre. Esses números podem indicar uma maior adaptabilidade às 

fitofisionomias existentes em Rio de Contas e a Chapada Diamantina. Entre estas 6,6 % 

(n = 3) tem ocorrência nos biomas que compõem a diagonal de formações secas, 

Caatinga, Cerrado e Pantanal. Esta área por um tempo foi tida como a causadora de uma 

similaridade entre Cerrado e Caatinga (Vanzolini et al. 1980). 

Entre as espécies coletadas, encontra-se Tropidurus sertanejo, uma espécie do 

grupo Tropidurus torquatus, considerada endêmica do semiárido da Caatinga (Carvalho 

et al. 2016). Esta espécie é descrita como ocupante de ambientes arenosos, 

frequentemente encontrada em rochas e próximo a pequenas florestas áridas (Carvalho 

et al. 2016). Nas campanhas realizadas na Serra das Almas, os indivíduos dessa espécie 

foram encontrados na área do Pico das Almas, região marcada pelo campo rupestre, o 

solo arenoso e algumas florestas de galeria pontuais próximo a riachos. 

Apesar de se enquadrarem no mesmo grupo, ambas as espécies, T. sertanejo e T. 

hispidus se distribuem no ambiente de maneira diferente. Indivíduos de T. sertanejo 

foram avistados em rochas na maior parte do tempo e longe de ambientes antropizados. 

T. hispidus foi avistado em área residencial e depósitos de material de construção. Um 

único registro foi feito de T. sertanejo abrigado em vegetação por volta das 12:25 horas, 

momento que a incidência solar é mais forte. Quanto a T. hispidus, já foi observado um 

comportamento bimodal, caracterizado por dois momentos com picos de atividade e um 
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de redução do forrageamento no período de maior incidência solar (Andrade et al. 

2013).  Esta pode ser uma característica compartilhada pelas espécies do grupo, 

podendo estar presente em T. sertanejo.  

Tropidurus pinima é uma espécie do grupo Tropidurus semitaeniatus ainda 

pouco conhecida quanto à ecologia (Xavier & Dias, 2017). Com distribuição em alguns 

municípios do estado da Bahia, entre eles Rio de Contas, todos dentro do domínio da 

Caatinga (Carvalho, 2013), os indivíduos dessa espécie são encontrados em 

afloramentos rochosos (Rodrigues, 1984). Na Serra das Almas, em todas as 3 áreas de 

amostragem foram coletados e avistados indivíduos de Tropidurus pinima, indicando 

uma ampla ocupação de ambientes. Na área B, em especifico, foram avistados em 

afloramentos rochosos e áreas abertas em solos arenosos com vegetação esparsa. O 

mesmo comportamento foi observado na área C, na fitofisionomia de campo rupestre.  

No parque da Serra das Almas foi observada uma distribuição das espécies 

semelhante àquela observada em Caetité por Carvalho e colaboradores (2016). 

Tropidurus sertanejo ocorre em simpatria com uma espécie ainda desconhecida, 

Eurolophosaurus aff. nanuzae. As duas espécies fazem uso de micro-habitat diferentes, 

não sendo sintópicas (Carvalho et al. 2016).  

Eurolophosaurus aff. nanuzae assim identificado conforme proposto por Passoni 

e colaboradores (2008), trata-se de uma espécie ainda não descrita. Eurolophosaurus 

aff. nanuzae assemelha-se morfologicamente às populações de Eurolophosaurus 

nanuzae em Minas Gerais, porém com diferenças na coloração ventral e nas escamas 

que recobrem o tímpano. Dados genéticos mostram considerável diferença entre as 

populações de Caetité e Rio de Contas (Passoni et al. 2008), uma redescrição do gênero 

também foi proposta. Na Serra das Almas, indivíduos foram avistados e coletados 

sempre em ponto com vegetação que entremeia com o solo arenoso. Os indivíduos de 

Eurolophosaurus aff. nanuzae foram registrados se locomovendo por essas “ilhas”, que 

representam pontos de vegetação em meio ao solo arenoso. Quando se sentiam 

ameaçados, corriam e se abrigavam na vegetação. 

Conclusão 

 

Neste estudo apresentamos dados de ocorrência e história natural das espécies do 

Parque Natural Serra das Almas e seu entorno na região de Rio de contas. Espécies aqui 

apresentadas, a exemplo de Chironius diamantina e Tropidurus sertanejo, carecem de 
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informações de história natural para entender a forma de ocupação, uso do hábitat, 

nicho trófico e distribuição ao longo das localidades da Chapada Diamantina, bem como 

da Cadeia do Espinhaço. Informações de história natural compõe um eixo essencial para 

o panorama de conservação e manejo das populações de áreas prioritárias como o 

Parque Natural da Serra das Almas. 

As espécies registradas na Serra das Almas ampliam o conhecimento a respeito 

dos Squamata da ecorregião da Chapada Diamantina e sua distribuição. Ressalte-se a 

presença no local de três espécies ameaçadas, taxons endêmicos, uma riqueza 

equiparável a outras regiões da Chapada Diamantina e a presença de espécies 

desconhecidas do ponto de vista cientifico. A Serra das Almas apresenta, portanto, 

grande importância para proteção da biodiversidade da área.   

No tocante a composição da comunidade, nota-se um número significativo de 

espécies terrestres e com ampla distribuição. Existindo espécies com registros para 

diferentes áreas da Chapada Diamantina, que contam com variadas fitofisionomias e 

variação altimétrica, suas tipologias vegetacionais permitem um mosaico ambiental que 

reflete em uma diversidade de espécies na região.  

A Serra das Almas chama a atenção por não contar ainda com um Parque 

regulamentado, somente algumas RPPNs que visam proteger um pouco dessa região e 

evitar o avanço da ação antrópica sobre as suas áreas naturais. Esses fatos todos 

contribuem para reforçar a importância dessa região para a conservação. Estudos que 

levem em consideração esse mosaico ambiental e o gradiente altitudinal, poderão 

fornecer importante conhecimento sobre a biologia das suas espécies e estruturação da 

comunidade de Squamata que ali habitam. 
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