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1. Cnemidophorus vacariensis – lagartinho-pintado, espécie endêmica do Planalto das 

Araucarias 

O lagartinho-pintado C. vacariensis (Fig. 1) é uma espécie descrita recentemente 

(Feltrim & Lema, 2000) e existiam poucas informações disponíveis sobre sua história de vida. 

Desde 2004, a equipe do Laboratório de Herpetologia, UFRGS, vem realizando pesquisas 

sobre as características biológicas e ecológicas deste animal na região dos campos de cima da 

serra. O estudo deste lagarto resultou na produção de quatro dissertações de mestrado, dois 

monografias de bacharelado, uma publicação em revista científica, dois artigos científicos no 

prelo e três em preparação.  

Seu habitat está exclusivamente associado aos afloramentos rochosos, localizados em 

regiões de campos de altitudes elevadas (Di-Bernardo et al., 2003). Possui uma dieta 

basicamente carnívora, procurando ativamente os vários tipos de artrópodos que consome 

(Schossler, 2006). É uma espécie termoconformadora, com uma grande relação entre as 

temperaturas corpóreas e do microhabitat, apresentando uma tendência a tigmotermia 

(Machado, 2006). Possui um evidente dimorfismo sexual por tamanho e cor, onde as fêmeas 

são maiores que os machos, e esses apresentam cores na região lateral do corpo, além de 

ventre e papos manchados de preto (Rezende-Pinto, 2007). 

 

Figura 1 – Exemplar de Cnemidophorus vacariensis, lagartinho-pintado. 

Este lagarto resultou um objeto de estudo interessante já que é um animal endêmico 

dos afloramentos rochosos dos campos de cima da serra, ambiente que ocupa com 

exclusividade. C. vacariensis é uma espécie endêmica do Planalto das Araucárias, no sul do 

Brasil, com distribuição restrita a poucas localidades. Os exemplares listados na descrição 
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original foram capturados em Vacaria (Feltrim & Lema 2000) e, posteriormente, outros 

indivíduos foram registrados em Bom Jesus (Di-Bernardo et al., 2003) e São Francisco de 

Paula (Stahnke et al., 2006), no Rio Grande do Sul. Bérnils et al. (2004) fazem referência a 

exemplares encontrados em apenas um único local no Paraná, a Estância Hidromineral Santa 

Clara no município de Candói. Atualmente, sabe-se que a distribuição geográfica desta espécie 

se restringe, além dos locais já citados, a Campo Belo do Sul, Capão Alto e São Joaquim em 

SC, e Jaquirana em RS (Fig. 2).  

De acordo com os resultados de modelagem de nicho, se prevê que esta espécie não 

tenha uma distribuição muito maior que a que se conhece até o momento (Fig. 3). 
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Figura 2 - Localização geográfica dos pontos onde se tem registro de ocorrência da espécie 
Cnemidophorus vacariensis (lagartinho-pintado). 
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Figura 3 - Mapa de modelagem de nicho ecológico para Cnemidophorus vacariensis (lagatinho-
pintado) com sua probabilidade de ocorrência. (■) Locais com registro confirmado para a 
espécie. 

 

As poucas informações que se possuíam a respeito da biologia e ecologia de C. 

vacariensis, associado às alterações de seu habitat, colocaram a espécie na categoria 

vulnerável na Lista (Marques et al., 2002) e nos Livros da Fauna Ameaçada de Extinção do Rio 

Grande do Sul (Fontana et al., 2003) e do Paraná (Mikich & Bérnils 2004), bem como na Lista 

Nacional da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção (Brasil, 2003). A região do Planalto das 

Araucárias sofre constantes alterações em função de atividades como a criação de gado, a 

extração de madeira, a supressão da vegetação via queimadas (praticadas anualmente), a 

expansão das monoculturas de árvores exóticas, em especial Pinus spp. (Guadagnin et al., 

1998) e inundação de grandes extensões pela construção de hidroelétricas. Essa crescente 

descaracterização acarreta na redução e fragmentação dos habitats de campos naturais da 

região. Com isso, ocorre o sombreamento e o isolamento cada vez maior dos pequenos e 

médios afloramentos rochosos, ambientes onde vive o lagartinho-pintado. 

Os resultados dos estudos revelaram a baixa densidade populacional desta espécie na 

região e a ausência de deslocamentos de indivíduos de C. vacariensis entre os afloramentos 

estudados (Caruccio, 2008; Schossler, 2006; Machado, 2006; Rezende-Pinto, 2007; Zanotelli, 

2010). Assim, se considerarmos que a taxa de deslocamentos destes lagartos entre os 

afloramentos seja baixa, suas populações ficarão cada vez mais isoladas. Segundo Leijs et al. 

(1999), o risco de extinção cresce na medida em que se reduz o tamanho populacional e 

aumenta o isolamento entre populações. As pequenas populações estão sujeitas a um rápido 

declínio em número e extinção local devido a três razões principais: perda da variabilidade 
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genética e depressão endogâmica, flutuações demográficas e a variação ambiental combinada 

com catástrofes naturais (Primack & Rodrigues, 2001).  

Complementarmente, no estudo genético realizado sobre a diversidade genética das 

populações deste lagarto foi determinado que existem algumas populações isoladas que são 

unidades evolutivas. Isto significa que possuem genes (haplótipos) diferentes do resto e 

exclusivos, mostrando a importância da conservação em estas áreas. Estas diferenças a nível 

da molécula de DNA também são confirmadas por diferenças encontradas na morfologia dos 

indivíduos de diferentes populações. No estudo de 25 parâmetros de contagens de escamas 

foram determinadas diferenças (mesmo que sutis ainda) entre as populações, que coincidem 

com as diferenças encontradas a nível genético.  

Neste estudo foi sugerido que as populações de C. vacariensis (lagartinho-pintado) 

presentes em Candói (PR), Jaquirana e Pedra Lisa (RS) sejam consideradas ESUs (unidades 

evolutivas significativas), já que apresentam monofilia (caracteres comuns exclusivos) com 

relação ao haplótipo (troço de gene) mitocondrial analisado. Conforme a divergência 

apresentada nas comparações entre as populações, as demais podem ser consideradas MUs 

(unidades de manejo); e sugere-se que Vacaria e Bom Jesus sejam consideradas como uma 

única de manejo, tanto por não divergirem quanto aos genes, como por serem muito próximas 

geograficamente (6 quilômetros). 

O propósito fundamental da definição de ESUs e MUs é assegurar que o patrimônio 

genético seja reconhecido e protegido e que o potencial evolutivo inerente de cada unidade 

seja mantido. Deste modo, o termo “significante” em ESU deveria ser visto como um 

reconhecimento de que o conjunto de populações está isolado historicamente e, assim, é 

provável que possua um potencial evolutivo distinto. 

Os resultados obtidos nos estudos citados acima, a saber, pouca mobilidade e 

intercambio de indivíduos entre as populações, baixa densidade, área de ocorrência restrita, 

endemismo, ameaça de destruição do hábitat e ameaça de extinção de populações a curto 

prazo e extinção da espécie a médio e longo prazo, colaboram para alertar ainda mais para a 

implementação de um adequado plano de manejo da espécie.  Desta forma, se faz urgente a 

necessidade de implementação de projetos e políticas públicas que visem à proteção integral 

de áreas com afloramentos rochosos localizados em regiões de campos de altitudes no 

Planalto das Araucárias, nos estados de RS, SC e sul de PR. 

A construção da UHE Pai-Querê teria conseqüências nefastas sobre esta espécie já 

que inundaria exatamente a área de maior ocorrência (centro de sua distribuição) do lagatinho-

pintado. 
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2. Sphaenorhynchus aff. surdus - perereca-verde-do-brejo – espécie endêmica do 
Planalto das Araucarias 

 

A distribuição do gênero Sphaenorhynchus concentra-se em áreas de Floresta 

Amazônica e Mata Atlântica. Dentre as onze espécies descritas para esse gênero, S. surdus 

(Cochran, 1953) – Paraná (Frost, 2004), entretanto, Vinciprova & Garcia (2003), no Livro 

Vermelho da Fauna Ameaçada de Extinção do Rio Grande do Sul, ampliam essa distribuição 

para áreas do sudeste e sul brasileiro associadas à Mata Atlântica, sendo o limite meridional de 

distribuição o litoral norte do Rio Grande do Sul, onde possui registros apenas em Torres e 

Dom Pedro de Alcântara. Recentemente (2007), mais uma espécie do gênero foi descrita: 

Sphaenorhynchus caramaschii (Toledo, L. F; Garcia, P.C.A.; Lingnau, R. & Haddad, C.F.B, 

2007), com distribuição nos estados de Santa Catarina, Paraná e São Paulo. Segundo o artigo 

de descrição dessa espécie, as populações de Sphaenorhynchus surdus do Rio Grande do Sul 

devem ser taxonomicamente revisadas, sendo provavelmente as populações do Planalto das 

Araucárias uma espécie diferente da do litoral (Sphaenorhynchus aff. surdus, perereca-verde-

do-brejo) Fig.1. 

 

 

Figura 1 - Macho de Sphaenorhynchus aff. surdus (perereca-verde-do-brejo) em seu sítio de 
vocalização, no banhado do Município de Vacaria, RS. 

 

Segundo Colombo (2004), para a região de Torres, S. surdus é muito abundante em 

corpos d’água, naturais ou artificiais, ricos em macrófitas flutuantes, tais como lemnáceas. 
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Juntamente com Scinax aff. alter ocorre dentro de bromélias do gênero Vriesea, principalmente 

na região das dunas fixas. 

No Rio Grande do Sul, a espécie Sphaenorhynchus surdus merece destaque, uma vez 

que a supressão e descaracterização da Mata Atlântica no Estado, bem como a pressão de 

ocupação urbana e agrícola que incide sobre as áreas remanescentes, são os principais 

fatores pelo declínio da espécie. Especificamente, constituem-se como ameaças a drenagem, o 

barramento, as retificações e a retirada de vegetação ciliar de ambientes aquáticos associados 

à Mata Atlântica. Em suma, a perda de habitat, além de ser a principal causa do declínio, 

também constitui uma potencial perda de diversidade genética, determinada pelo isolamento 

das populações (Garcia & Vinciprova, 2003). Portanto, o conhecimento da biologia da espécie 

através de estudos específicos é fundamental para garantir a sua conservação.    

Desde 2006 vem-se desenvolvendo estudos com esta espécie nos campos de cima da 

serra. Até o momento não se tem muito resultados já que é uma espécie com um período de 

atividade curto ao longo do ano, com populações pouco abundantes e de difícil acesso pelo 

hábitat que ocupa. Atualmente investiga-se a variabilidade genética das população, a dieta e 

descreve-se o girino, nunca antes estudado. 

As populações de Sphaenorhynchus no Rio Grande do Sul são bastante distintas, 

podendo-se diferenciar as da Planície Costeira das dos Campos de Cima da Serra. Segundo 

Toledo e colaboradores (2007) elas devem ser taxonomicamente revisadas, existindo a 

possibilidade de serem espécies novas e diferentes uma da outra.  

As populações de Sphaenorhynchus aff. surdus ocorrem apenas nos Campos de Cima 

da Serra. Esse fato torna as populações da região estudada ainda mais importante para a 

Conservação da anfibiofauna nestes ecossistemas. Machos dessa espécie em atividade de 

vocalização foram encontrados durante os estudos em vários banhados, utilizando-se tanto do 

corpo d’água em si, como da vegetação em redor. Essa vegetação, além de servir como sítio 

de vocalização, pode estar sendo utilizada como lugar de abrigo fora da estação reprodutiva 

(Fig. 2). Para a preservação da espécie, portanto, deve-se prioritariamente preservar os 

ecossistemas que ela habita, bem como as conexões existentes entre eles, que podem atuar 

como corredores, permitindo o encontro de populações distintas e assim, a possível 

manutenção da variabilidade genética. 
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Figura 2 – Amplexo de Sphaenorhynchus aff. surdus (perereca-verde-do-brejo) no 

banhado pertencente ao Município de Bom Jesus, RS, em dezembro de 2007. 

 

A presença abundante deste anfíbio na região da futura UHE Pai-Querê torna esta área 

de relevante importância para conservação, já que seus hábitat abrigam uma espécie de anuro 

ainda não descrita, com características peculiares de adaptação aos ambientes dos campos de 

cima da serra. Espécie que, assim que for confirmada a sua identidade, também será 

confirmado seu endemismo para a região. Dependente tanto dos corpos d’água como da 

vegetação marginal dos banhados. 

Ainda são necessários vários estudos para a perereca-verde-do-brejo ser conhecida, 

sendo fundamental a preservação dos hábitat onde habita. 

 

Porto Alegre, 09 de agosto de 2010. 

 

 

Dra. Laura Verrastro 

Profa. Associado I Departamento de Zoologia 
UFRGS 

 

 



                                                                                     

10 

 

 

Bibliografia 

BÉRNILS, R.S.; J.C. MOURA-LEITE & S.A.A. MORATO. 2004. Répteis. IN: MIKICH, S.B. & 
R.S. BÉRNILS (EDS.). Livro vermelho da fauna ameaçada do Estado do Paraná. 
Curitiba, Instituto Ambiental do Paraná. 764 p. 

BERTOLUCI, J. & RODRIGUES, M. T., 2002, Utilização de hábitats reprodutivos e micro-
hábitats de vocalização em uma taxocenose de anuros (Amphibia) da Mata Atlântica do 
sudeste do Brasil. Papéis Avulsos de Zoologia. São Paulo, 42 (11): 287-297. 

BOKERMANN, W. C. A. 1967. Observações sobre Melanophryniscus moreirae (Mir. Rib.) 
(Amphibia – Brachycephalidae). Anais da Academia Brasileira de Ciências, 39(2): 301-
306. 

BOKERMANN, W. C. A., 1966, Duas novas espécies de “Sphaenorhynchus” (Amphibia, 
Hylidae). Revista Brasileira de Biologia. Rio de Janeiro, 26 (1): 15-21. 

BRAUN, P. C. & BRAUN, C. A. S., 1980, Lista prévia dos anfíbios do Estado do Rio Grande do 
Sul, Brasil. Iheringia. Porto Alegre, 56: 121-146. 

CARUCCIO, R. 2008. Ecologia de Cnemidophorus vacariensis Feltrim & Lema, 2000 
(Squamata, Teiidae) nos campos do planalto das araucárias do Rio Grande do Sul, 
Brasil: atividade, uso do microhabitat e área de vida. Dissertação de mestrado. 
Programa de Pós-Graduação em Biologia Animal, UFRGS.  

CARUCCIO, R.; VIEIRA, R.C. & L. VERRASTRO. No prelo. Microhabitat use by 
Cnemidophorus vacariensis (Squamata, Teiidae) in the grasslands of the Araucaria Plateau, 
Rio Grande do Sul state, Brazil. Revista Brasileira de Zoologia. 

COLOMBO, P., 2004. Anfíbios anuros do Parque Estadual de Itapeva, Município de 
Torres, RS, Brasil. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 
52pp.  

CONTE, C. E. & MACHADO, R. E., 2005, Riqueza de espécies e distribuição espacial e 
temporal de uma comunidade de anuros (Amphibia, Anura) em uma localidade de Tijucas 
do Sul, Paraná, Brasil. Rev. Bras. Zool. 22 (4): 940-948. 

DI-BERNARDO, M.; M. BORGES-MARTINS & R.B. OLIVEIRA. 2003. RÉPTEIS. IN: 
FONTANA, C.S.; G.A. BENCKE & R.E. REIS (EDS.). Livro Vermelho da Fauna 
Ameaçada de Extinção no Rio Grande do Sul. Porto Alegre, Edipucrs. P.165-188.  

FELTRIM, A.C. & T.D. LEMA. 2000. Uma nova espécie de Cnemidophorus Wagler, 1830 do 
Estado do Rio Grande do Sul, Brasil (Sauria, Teiidae). Biociências 8 (1): 103-114.  

FONTANA, C.S.; G.A. BENCKE & R.E. REIS (Eds.). 2003. Livro vermelho da fauna 
ameaçada de extinção no Rio Grande do Sul. Porto Alegre, EDIPUCRS. 632 p. 

FONTANA, C.S.; G.A. BENCKE & R.E. REIS. 2003. Livro vermelho da fauna ameaçada de 
extinção no Rio Grande do Sul. Porto Alegre, EDIPUCRS, 632p. 

FROST, D. R. 2004. Amphibian Species of the World: an Online Reference. Version 3.0 (22 
August, 2004). Electronic Database accessible at 
http://research.amnh.org/herpetology/amphibia/index.html. American Museum of Natural 
History, New York, USA. 

GARCIA, P. C. A. & VINCIPROVA, G. 2003. Anfíbios p 85-100. In: Fontana, C. S., Bencke G. 
A. & Reis, R. E. (Orgs.). Livro vermelho da fauna ameaçada de extinção no Rio Grande 
do Sul. Porto Alegre, EDIPUCRS. 

HADDAD, C. F. B. & PRADO, C. P. A., 2005, Reproductive modes in frogs and their 
unexpected diversity in the Atlantic Forest of Brazil. Biosciense, 55(3): 207-217. 

HÖDL, W., 1977, Call diferences and calling site agregation in anuran species from Central  
Amazonian floating meadows. Oecologia, 28: 351-363. 



                                                                                     

11 

 

LOPEZ, L. C. S. & RODRIGUES, P. J. F. P. 1999. Frogs and snakes as a phoretic dispersal 
agents of bromeliad ostracods (limnocytheridae: Elpidium) and annelids (naididae: Dero). 
Biotropica, Washington, 31 (4):705-708. 

LUTZ, A. & LUTZ, B., 1938, On Hyla aurantiaca Daudin and Sphaenorhynchus Tschudi and two 
allied Hylae from south-eastern Brazil. Anais da Academia Brasileira de Ciências. Rio de 
Janeiro, 10 (1):176-194. 

MACHADO, D.M. 2006. Biologia Termal de Cnemidophorus vacariensis Feltrim & Lema, 
2000 (Sauria, Teiidae) nos Campos de Cima da Serra do Rio Grande do Sul, Brasil. 
31p. Dissertação de Bacharelado – Curso Ciências Biológicas, Ênfase Ambiental, 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. 51  

MARQUES, A.A.B.; C.S. FONTANA; E. VÉLEZ; G.A. BENCKE; M. SCHNEIDER & R.E. REIS. 
2002. Lista das Espécies de Fauna Ameaçadas de Extinção no Rio Grande do Sul. 
Decreto nº 41.672, de 11 de junho de 2002. Porto Alegre, FZB/MCT-PUCRS/PANGEA. 52 
P. (Publicações Avulsas FZB, 11).  

MIKICH, S.B. & R.S. BÉRNILS. (EDS.). 2004. Livro vermelho da fauna ameaçada do Estado 
do Paraná. Curitiba, Instituto Ambiental do Paraná. 764 p. 

PRIMACK, R.B. & E. RODRIGUES. 2001. Biologia da Conservação. Londrina, E. Rodrigues, 
328p. 

REZENDE-PINTO, F.M.; VERRASTRO, L.; ZANOTELLI, J.C. & BARATA, P.C.R. 2009. 
Reproductive biology and sexual dimorphism in Cnemidophorus vacariensis (Sauria, 
Teiidae) in the grasslands of the Araucaria Plateau, southern Brazil. Iheringia, Série 
Zoologia 99 (1): 82-91.  

RIVERO, J. A., 1969, A new name for Sphaenorhynchus aurantiacus (Daudin) (Amphibia, 
Salientia). Copeia, Washington, D. C., 4: 701-703. 

SCHOSSLER, M. 2006. Dieta de Cnemidophorus vacariensis FELTRIM & LEMA, 2000, 
(SQUAMATA, TEIIDAE) em uma população dos Campos do Planalto das Araucárias 
do Rio Grande do Sul. Dissertação de mestrado. Programa de Pós-Graduação em 
Biologia Animal, UFRGS.  

SOUTHWOOD,T. R. E., 1977. Habitat, the templet for ecological strategies?. J. Anim. Ecol. 46: 
337-365. 

STAHNKE, L.F., G.E.F. SILVA, R.S. REGULY & I.F. MACHADO. 2006. Novo registro de 
Cnemidophorus vacariensis para o estado do Rio Grande do Sul, Brasil (Sauria, Teiidae). 
Biociências 14 (1): 91-92.  

TOLEDO, L. F.; GARCIA, P. C. A.; LINGNAU, R. & HADDAD, C. F. B., 2007, A new species of 
Sphaenorhynchus (Anura, Hylidae) from Brazil. Zootaxa, 1658: 57-68. 

WELLS, K. D., 1977, The social behaviour of the anuran amphibians. Anim. Behav. 25: 666-
693. 

ZANOTELLI, J. C. 2010. Estudo filogeográfico de Cnemidophorus vacariensis Feltrim & 
Lema, 2000 baseado no DNA mitocondrial e diferenciação morfológica de suas 
populações (Squamata: Sauria: Teiidae). Dissertação de mestrado. Programa de Pós-
Graduação em Biologia Animal, UFRGS. 67p. 

 

 

 


