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Resumo 
Metodologias eficientes de captura são necessárias para conseguir uma 
amostragem representativa da fauna, assegurando sua higidez, além de serem, 
preferencialmente, de aplicação fácil e barata. Focamos, aqui, a eficiência de 
armadilhas de espera para lacertílios em formação de restinga utilizando-se 
garrafas PET com conexões PVC de 90° acopladas. O aparato foi enterrado no 
solo até o nível da conexão, contendo saches de iscas generalistas. Os 
indivíduos amostrados foram biometricamente aferidos e posteriormente soltos 
(N=16) sendo Tupinambis merianae (n=1) e Ameiva ameiva (n=15). A 
eficiência desta armadilha foi considerada satisfatória, sendo 0,08 lacertílios por 
armadilha.dia-1, com capacidade para atrair tanto lacertílios generalistas 
(onívoros) quanto especialistas (insetívoros), cujo comprimento rostro cloacal 
variou entre 5,02 e 12,76 cm garantindo teoricamente a captura da maior parte 
dos lagartos brasileiros, além de ser de fácil inspeção e instalação. 
 
Palavras-chave: Lacertilia, Tupinambis merianae, Ameiva ameiva, isca 
generalista, garrafas PET 
 
Abstract 
The study of alternative efficient, cheap, safe and convenient methods for 
capturing lizards and other animals is very important in order to obtain the 
representative samples that required in different ecological and scientific 
studies. The goal of this study is to characterize the efficiency of baited traps 
made of PET plastic bottles and coupled polyvinyl chloride (PVC) connections 
(90o degrees) for the capture of sandbank lizards. The connection apparatus was 
buried in the soil and generalist lizard food baits were added to the trap. Sixteen 
individuals were captured in total - Tupinambis merianae (n=1) and Ameiva 
ameiva (n=15), measured and subsequently released. The efficiency of this trap 
was considered satisfactory, showing a rate of capture of 0.08 lizards per 
trap.day-1 and with capacity to attract both generalist lizards (omnivores) and 
specialists (insectivores). The snout vent length of the lizards captured varied 
from 5.02 to 12.76 cm, theoretically insuring the capture of most Brazilian 
lizards.  
 
Key words: Lacertilia, Tupinambis merianae, Ameiva ameiva, generalist bait, 
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Introdução 
 O trabalho com lacertílios 
envolve cuidados que vão desde a 
bioética ao licenciamento da coleta. 

Uma espécie conhecida pode ser 
coletada e solta sem a necessidade de 
sacrifício e deposição em coleções 
zoológicas, porém, métodos de 
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coletas que assegurem e preservem a 
higidez do indivíduo coletado e 
aperfeiçoem o tempo no campo ainda 
são motivo de estudo. 
 Amostragens faunísticas 
utilizando armadilhas de espera 
podem ser extremamente eficientes 
(Vanzolini & Papavero 1967, Gibbons 
& Semlistsch 1981, Campbell & 
Christman 1982, Mengak & Guynn 
1987, Greenberg et al. 1994, Cechin 
& Martins 2000). A confecção e 
inovação de metodologias de captura 
utilizando novas armadilhas podem 
maximizar a obtenção de resultados, 
obter baixo custo na aquisição de 
material e dispor de menor tempo e 
energia na montagem e instalação no 
campo. Neste trabalho, apresentamos 
a confecção, montagem, instalação e 
uma prévia avaliação da eficiência de 
armadilhas iscadas utilizando 
reaproveitamento de resíduos sólidos 
(garrafas PET e conexões de PVC), 
sendo estas testadas em área de 
restinga da Reserva Biológica Estadual 
da Praia do Sul - RBEPS, Ilha Grande, 
Angra dos Reis, Estado do Rio de 
Janeiro, Brasil.  
 
Material e Métodos 
 O desenvolvimento do estudo 
ocorreu com a demarcação de duas 
estações experimentais em áreas de 
restinga na planície costeira da 
RBEPS. Os aspectos florísticos da 
Restinga da Praia do Sul descrevem a 
sucessão de duas comunidades, 
inicialmente por formações de 
psamófitas de caráter pioneiro, com 
predomínio de formas herbáceas e 
poucas espécies arbustivas dispersas 
e descontinuas nas áreas de dunas 
(estação I) onde gradualmente são 

substituídas por formações mais 
complexas da Mata de Restinga 
(sensu stricto), compostas por formas 
arbustivas coalescentes (escrube), 
árvores, epífitas e lianas, 
caracterizando uma fisionomia de 
floresta baixa e floresta de cordão 
arenoso (estação II). 
 Os pontos amostrais escolhidos 
para a instalação das duas estações 
experimentais foram, de forma 
preferencial, definidos a partir do 
avistamento de atividades dos 
lacertílios sobre a vegetação de 
restinga, sendo demarcadas as 
estações I e II entre as coordenadas 
23º10’34.7”S e 44º17’21.8”O. 
 Para cada estação 
experimental foi demarcado um 
perímetro de 100 m em áreas 
sombreadas de solo arenoso e pouca 
serrapilheira, seguido pela instalação 
de dez armadilhas dispersas 
aleatoriamente no interior do 
perímetro, garantindo uma unidade 
amostral de 10 m de perímetro em 
redor de cada armadilha. As 
armadilhas foram avaliadas duas 
vezes por dia com um intervalo de 12 
horas.  
 As armadilhas foram 
confeccionadas com o uso de 
recipientes de refrigerantes vazios 
tipo PET entre 2 a 2,5 L (íntegros), 
com posterior remoção do gargalo de 
forma que o encaixe entre a conexão 
(curva de 90º raio longo Ø 100 mm) e 
o recipiente se tornasse justa o 
suficiente para não fazer uso de fitas 
adesivas. Foram realizados sistemas 
de drenagem na base dos recipientes 
com diâmetros de furos regulares de 
4 mm (Figura 1).  

 
Figura 1: Esquema de confecção e montagem de armadilhas. (1) garrafa PET; (2) garrafa 
sem gargalo com conexão; (3) garrafa enterrada com curva exposta sobre o substrato. 
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 A instalação das armadilhas 
nas áreas após a escolha dos pontos 
consistiu no enterramento dos 
recipientes no solo com as aberturas 
das conexões ao nível do substrato, 
onde foram introduzidas as iscas 
generalistas (mistura de vísceras de 
peixe, creme de amendoim/banana e 
fubá acondicionados em pequenos 
“saches” feitos de copos descartáveis 
plásticos para não sujar muito o 
interior das armadilhas) e camufladas 
de forma a integrarem o ambiente. 
 O período de estudo 
correspondeu a 10 dias contínuos no 
mês de janeiro de 2010. Os 
espécimes capturados foram 
fotografados in loco, os parâmetros 
biométricos foram mensurados com o 
uso de paquímetro (precisão de 0,05 
mm), fita métrica (precisão de 0,1 
cm) e balança (precisão 25 gr), onde 
foram registrados o comprimento 
rostro-cloacal (CRC), comprimento 
caudal (CCA), largura corporal (LC) e 
massa corpórea (MC). A sexagem dos 
espécimes amostrados foi feita de 
acordo com seu dimorfismo sexual 
característico. Em seguida, os animais 
foram soltos a 200 m de distância das 
estações experimentais. 
  
Resultados e Discussão 
 Nas duas estações 
experimentais monitoradas, a 
eliminação dos gases da degradação 
das iscas no interior das armadilhas 
atraiu organismos como: Blatodea, 
Formicidae, Coleoptera 
(Escarabeidae), Diptera (Drosophila 

sp., Musca sp.), Gastropoda (Achatina 

fulica), Lycosidae (Lycosa sp.), 
Decapoda (Uca pugilator), este último 
oriundo das áreas de manguezais. 
 Nos dias de monitoramento na 
restinga da RBEPS foram capturados 
dezasseis (N=16) lacertílios, sendo 
um da espécie Tupinambis merianae 

(Duméril & Bibron 1839) e 15 da 
espécie Ameiva ameiva (Linnaeus 
1758). O maior exemplar capturado 
apresentava um CRC 12,76 cm e CCA 
27,20 cm e o menor um CRC 5,02 e 
CCA 9,89 cm. 
 As iscas generalistas são 
utilizadas em armadilhas como 
Tomahawk ou Sherman, para atrair e 

capturar animais onívoros e de 
forrageamento ativo, principalmente 
para algumas espécies representantes 
da mastofauna (Auricchio & Salomão 
2002). Entretanto, através dos 
resultados de captura podemos 
considerar que as iscas generalistas 
possivelmente atraem tanto lacertílios 
que apresentam dieta generalista 
(onívoros) quanto especialista 
(insetívoros), pois os gases exalados 
no processo de decomposição 
oportunizam a atração de muitos 
artrópodes. 
 Macedo et al. (2008), em 
estudos desenvolvidos em Rondônia, 
avaliando três métodos de captura 
estabeleceram as seguintes taxas de 
eficiência: 10 a 16 indivíduos/mês em 
armadilhas de queda; 6 a 9 
indivíduos/mês para procura noturna 
limitada por tempo e 9 a 12 
indivíduos/mês para encontros 
ocasionais. Para as armadilhas de 
queda estes autores obtiveram uma 
taxa de captura de 0,012 lagartos por 
armadilha por dia (108 espécimes, 24 
armadilhas, 365 dias de 
amostragem). Considerando apenas a 
espécie Ameiva ameiva, comum ao 
presente estudo, a taxa de captura foi 
de 0,007 indivíduos por armadilha por 
dia. 
 Cechin & Martins (2000) em 
estudos avaliando a eficiência de 
captura por armadilhas de queda pelo 
Brasil concluíram que a taxa de 
captura varia de 1,25 a 11,96 
indivíduos, entre anfíbios e répteis, 
por recipiente ao mês. Se 
considerarmos apenas os lagartos 
capturados por estes autores, a taxa 
de captura por recipiente por dia foi 
de 0,02 para o ambiente de Cerrado e 
0,003 para ambiente de Mata e 
Campo. 
 Quando avaliamos a taxa de 
captura da armadilha proposta neste 
estudo, encontramos uma eficiência 
de 0,08 indivíduo por armadilha por 
dia, demonstrando que para lagartos 
esta armadilha é satisfatória, se 
comparada aos resultados 
encontrados por Cechin & Martins 
(2000) e Macedo et al. (2008).  
 Ao avaliarmos o tamanho dos 
exemplares coletados, verificamos 
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que biometricamente variaram entre 
5,02 e 12,76 cm no comprimento 
rostro cloacal, o que em teoria 
garante a captura da maior parte dos 
lagartos brasileiros, porém lagartos 
como Tupinambis teguixim (Linnaeus 
1758) que alcança CRC de até 100 cm 
teriam que ser capturados em 
armadilhas de interceptação e queda. 
A vantagem do uso da armadilha 
proposta no presente estudo está em 
minimizar o esforço de sua instalação 
e boa taxa de captura, porém é 
fundamental conhecer a biocenose 
local, para que não ocorra exclusão de 
espécies. 
 Enfatizamos que todas as 
armadilhas, de certo modo, são 
seletivas e podem gerar resultados 
tendenciosos, assim a maximização 
dos resultados relativos à estimativa 
de diversidade de uma região 
depende essencialmente do 
conhecimento sobre a etologia e 
biologia das espécies (Cunha & 
Nascimento 1978, Campbell & 
Christman 1982, Hayek & Buzas 
1997, Cechin & Martins 2000). 
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