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SAJH ADOTA PROCEDIMENTOS
PARA GARANTIR A VALIDADE
DE NOVOS NOMES CIENTÍFICOS
PUBLICADOS ELETRONICAMENTE
A Comissão Internacional de Nomen‑
clatura Zoológica votou a favor de uma
emenda do Código Internacional de No‑
menclatura Zoológica proposta em 2008
(International Commission on Zoological
Nomenclature. 2008. Proposed amen‑
dment of Articles 8, 9, 10, 21 and 78 of
the International Code of Zoological No‑
menclature to expand and refine metho‑
ds of publication. Bulletin of Zoological
Nomenclature 65: 265‑275), cujo objetivo
foi avaliar e refinar os métodos de publi‑
cação permitidos pelo Código, em especial
a publicação eletrônica de novos nomes
científicos e atos nomenclaturais, em vi‑
gor desde janeiro de 2012 (International
Commission on Zoological Nomenclature.
2012. Amendment of Articles 8, 9, 10, 21
and 78 of the International Code of Zo‑
ological Nomenclature to expand and re‑
fine methods of publication. Bulletin of
Zoological Nomenclature 69: 161‑169).
Em relação ao Artigo 8 (“O que consti‑
tui um artigo publicado”), o item 8.1.3 foi
modificado principalmente para acomo‑
dar a publicação eletrônica (8.1.3.2). Em
relação ao Artigo 8.5, referente à publica‑
ção e distribuição eletrônica, a Emenda
estabelece que para ser considerado publi‑
cado, um trabalho emitido após 2011 deve
apresentar a data de publicação, deve ser
registrado (ao invés do registro dos no‑
mes) no “Registro Oficial de Nomenclatura

Zoológica” no ZooBank (artigo 78.2.4)
através de sua versão online e deve conter
a prova do registro no ZooBank (“LSIDs –
Life Science Identifiers”).
O ZooBank foi estabelecido através do
Artigo 78.2.4 pela Comissão de Nomen‑
clatura Zoológica (ICZN, 2012) como o
“Registro Oficial de Nomenclatura Zoo‑
lógica” para conter registros essenciais
sobre trabalhos, nomes e atos nomencla‑
turais. Acomoda o registro de quatro tipos
de objetos: 1. Atos nomenclaturais: a
publicação de nomes científicos de ani‑
mais que representem atos nomenclatu‑
rais governados pelo ICZN; a maioria des‑
ses atos refere-se a descrições originais de
nomes científicos, mas outros atos podem
ser incluídos como emendas, designação
de lectótipos, e outros; 2. Publicações:
que contenham atos nomenclaturais;
3. Autores: qualquer pessoa que seja um
contribuinte do ZooBank; e 4. Espéci‑
mes tipo: ainda considerado provisório.
O Zoobank está sendo continuamente
melhorado para atender as demandas
exigidas pela Comissão. Até o momento,
somente novos nomes podem ser regis‑
trados e os demais atos nomenclaturais
poderão ser registrados em breve.
Embora não seja exigido pelo Código
o registro de nomes novos ou atos no‑
menclaturais no ZooBank, a Comissão
de Nomenclatura Zoológica recomenda
(Recomendação 8A) que os autores sejam
responsáveis pela promoção da ampla
divulgação de qualquer informação que
afete a nomenclatura. Esta ampla divul‑
gação poderá ser alcançada através da

publicação de artigos em revistas científi‑
cas apropriadas, do registro dos nomes no
“Registro Oficial de Nomenclatura Zooló‑
gica” e do envio de cópias de seus artigos
ao Zoological Records.
O corpo editorial da South American
Journal of Herpetology informa à comuni‑
dade científica que está seguindo os reque‑
rimentos do ICZN (2012) para a publicação
eletrônica, efetuando o registro de artigos
que contenham novos atos nomenclatu‑
rais no ZooBank, antes de ser publicados.
Ressaltamos ainda que o registro defi‑
nitivo do novo táxon é de responsabilida‑
de do autor. Este deverá efetuar seu login
no ZooBank (caso não possua cadastro,
poderá criar um), clicar em “Register Con‑
tent” e inserir os dados do artigo ao qual
o novo táxon está atrelado. À medida que
os dados do artigo já registrado são inseri‑
dos, uma janela de “Matching References”
irá aparecer. O autor deverá clicar na pu‑
blicação correta, conferir os dados e então
clicar em “Register” para realizar o regis‑
tro do(s) novo(s) nome(s).
Com estas medidas, a SAJH garante o
cumprimento dos requisitos exigidos pela
Comissão de Nomenclatura Zoológica em
relação à publicação eletrônica e mantém
sua edição impressa com cópias físicas de‑
positadas em bibliotecas e adquiridas pela
comunidade científica, alcançando ampla
divulgação de seu conteúdo.
Contribuição de Giovanna Montingelli,
Managing Editor da South American Journal of Herpetology, Museu de Zoologia,
Universidade de São Paulo, São Paulo, SP.

Página do Zoobank na Internet.

Herpetologia Brasileira - Volume 2 - Número 3 - Novembro de 2013

46

Notícias
Herpetológicas Gerais

XXX CONGRESSO BRASILEIRO
DE ZOOLOGIA
A cidade de Porto Alegre (RS) sediará
pela terceira vez o Congresso Brasileiro de
Zoologia (CBZ), entre 4 a 7 fevereiro de
2014, sob a organização da Sociedade Bra‑
sileira de Zoologia (SBZ) e da Pontifícia
Universidade Católica do Rio Grande do
Sul (PUCRS). O tema do evento é “Mape‑
ando a Biodiversidade”. Veja aqui maiores
informações sobre o evento.
66ª REUNIÃO ANUAL DA SBPC
Rio Branco (AC) será sede do 66ª Reu‑
nião Anual da Sociedade Brasileira para
o Progresso da Ciência (SBPC), a ser rea‑
lizada entre 22 e 27 de julho de 2014. O
tema do evento é “Ciência e Tecnologia em
uma Amazônia sem fronteiras”. Veja aqui
maiores informações sobre o evento.
51ST ANNUAL MEETING OF THE
ASSOCIATION FOR TROPICAL
BIOLOGY AND CONSERVATION
O Congresso da ATBC em 2014 ocor‑
rerá entre 20 e 24 de julho em Cairns, na
Austrália. Nem a programação oficial e
nem a data de inicio das inscrições estão

no site, mas devem ser postadas em bre‑
ve. Veja aqui maiores informações sobre o
evento.
2014 EVOLUTION CONFERENCE
Esse evento, organizado pela Society
for Study of Evolution (SSE), Society of
Systematic Biology (SSB) e American So‑
ciety of Naturalists (ASN), será realizado
entre 20 e 24 de Junho de 2014 em Ra‑
leigh, North Carolina, Estados Unidos. O
inicio do período de inscrições está previs‑
to para Janeiro de 2014. Veja aqui maiores
informações sobre o evento.
SEMINÁRIO SOBRE OFIDISMO E
ESCORPIONISMO NA AMAZÔNIA
Foi realizado entre 30 de setembro e
1º de outubro de 2013 o Seminário sobre
Ofidismo e Escorpionismo na Amazônia,
na Fundação de Medicina Tropical Dr.
Heitor Vieira Dourado, em Manaus, AM.
O evento contou com o apoio do Instituto
Butantan e da Secretaria de Vigilância em
Saúde do Ministério da Saúde, reunindo
mais de 50 representantes da Vigilância
Epidemiológica dos estados da Amazônia
Brasileira, pesquisadores, estudantes de
pós-graduação e representantes de dois

outros produtores de soro antiofídico no
Brasil, o Instituto Vital Brasil (IVB) e a
Fundação Ezequiel Dias (FUNED). Foi de‑
batida a situação dos acidentes ofídicos na
realidade da Amazônia e definidas várias
prioridades de pesquisa sobre este tema.
Veja aqui a programação detalhada do
evento.
51ST ANNUAL MEETING OF THE
ANIMAL BEHAVIOR SOCIETY
O evento ocorrerá entre 9 a 14 de
agosto de 2014 em Pincenton, New Jer‑
sey, Estados Unidos. Os autores poderão
submeter trabalhos nas seguintes áreas:
Ecologia do Comportamento, Etologia,
Evolução, Ecologia, Psicologia e Neuroci‑
ência. Veja aqui maiores informações so‑
bre o evento.
15TH INTERNATIONAL BEHAVIORAL
ECOLOGY CONGRESS
O evento, organizado pela Internatio‑
nal Society of Behavioral Ecology, ocorre‑
rá entre 31 de julho e 5 de agosto de 2014
na City University of New York, New
York, Estados Unidos. As inscrições para o
evento já estão abertas. Veja aqui maiores
informações.

Bolitoglossa madeira, Porto Velho, RO (Foto: Sérgio Muniz).
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INICIADA A AVALIAÇÃO
DOS LAGARTOS E
ANFISBÊNIAS NO BRASIL
O processo de avaliação da biodi‑
versidade brasileira é coordenado pelo
Instituto Chico Mendes de Conservação
da Biodiversidade (ICMBio). O método
utilizado de avaliação é o da União Iter‑
nacional para Conservação da Natureza
(IUCN). A avaliação da herpetofauna no
Brasil está sob a coordenação do Centro
Nacional de Pesquisa e Conservação de
Répteis e Anfíbios – RAN/ICMBio, que
tem como Ponto Focal a Analista Ambien‑
tal, Yeda Bataus.
Para o processo de avaliação dos la‑
gartos e anfisbênias (248 e 67 espécies,
respectivamente), o Centro conta com a
participação do Dr. Guarino Rinaldi Colli,
da UnB, como Coordenador do táxon. O
ponto forte do processo é a participação

da comunidade científica em todas as eta‑
pas, pois sem o conhecimento acadêmico
acumulado, não conseguiríamos chegar a
um resultado de qualidade e legítimo.
A avaliação dos lagartos e anfisbênias
está dividida em duas oficinas. A primeira
foi realizada no período de 7 a 11 de outu‑
bro de 2013, no centro de treinamento do
ICMBIO, ACADEBio (Iperó, SP), contando
com a participação 17 pesquisadores/ava‑
liadores representando 12 instituições de
ensino e/ou pesquisa, iniciativa privada e
governo municipal: AMPLO, MPEG, UFC,
UFRN, UFPE, UCSAL, UERJ, UnB, UFR‑
GS, UFMS, RAN e Prefeitura Balneário
Pinhal.
Nessa oficina foram avaliadas 162
espécies de lagartos. As demais espécies
de lagartos e as anfisbênias serão avalia‑
das no segundo semestre de 2014. Das
162 espécies já avaliadas, 19,7% (n = 32)
foram categorizadas como ameaçadas

Participantes da I Oficina de avaliação do estado de conservação dos lagartos e anfisbênias no Brasil, ACADE‑
BIO, Iperó, SP, de 7 a 11 de outubro de 2013. Foto: acervo RAN/ICMBio.

Avaliadores da I Oficina de avaliação do estado de conservação dos lagartos e anfisbênias, trabalhando em gru‑
po avaliando as espécies e depois, em plenária, validando o trabalho dos grupos. Foto: acervo RAN/ICMBio.

de extinção (Criticamente em perigo –
CR = 3; Em perigo – EN = 21; Vulnerá‑
vel – VU = 8). Três espécies foram cate‑
gorizadas como Quase ameaçadas (NT),
14 como Dados insuficientes (DD), 109
como Menos preocupantes (LC) e quatro
como Não aplicáveis, pois não ocorrem no
Brasil.
É preciso ressaltar que após a realiza‑
ção da II oficina, os resultados serão va‑
lidados numa outra oficina, por especia‑
listas na aplicação do método da IUCN,
e, havendo qualquer divergência, o Coor‑
denador do Táxon e a Ponto Focal estarão
presentes para sanar dúvidas. Só então o
ICMBio publicará o resultado da avalia‑
ção de cada espécie, e caberá ao Ministé‑
rio do Meio Ambiente a publicação a lista
dos lagartos e anfisbênias ameaçados de
extinção.
PAN HERPETOFAUNA INSULAR TEM
SUA SEGUNDA MONITORIA ANUAL
Sob a coordenação do Centro Nacional
de Pesquisa e Conservação de Répteis e
Anfíbios, RAN/ICMBio, foi realizada, no
centro de treinamento do ICMBIO, ACA‑
DEBio (Iperó, SP), no período de 17 a 19
de junho de 2013, a 2ª Monitoria anual
do Plano de Ação Nacional para conser‑
vação da Herpetofauna Insular Ameaçada
de Extinção, PAN Herpetofauna Insular,
que visa estabelecer ações para conserva‑
ção do ambiente e das espécies de répteis
e anfíbios ameaçados de extinção, das
ilhas dos Alcatrazes (ESEC Tupinambás) e
da Ilha Queimada Grande (ARIE Ilhas da
Queimada Pequena e Queimada Grande).
Participaram da reunião 16 represen‑
tantes de diversas instituições, entre elas:
RAN/ICMBio, ARIE Ilhas da Queimada
Pequena e Queimada Grande/ICMBio,
ESEC Tupinambás/ICMBio, COPAN/ICM‑
Bio, Instituto Butantan, Centro de Estu‑
dos de Venenos e Animais Peçonhentos,
CEVAP/UNESP (Botucatu), Fundação Par‑
que Zoológico de São Paulo, Jardim Botâ‑
nico do Rio de Janeiro, Museu de Zoologia
da USP, MZUSP, Universidade Cruzeiro do
Sul, UNICSUL e Centro de Estudos Avan‑
çados Multidisciplinares, CEAM Galápa‑
gos Ltda.
Esse plano de ação, aprovado em 2010
e com vigência até 2015, é composto
por 12 objetivos específicos e 62 ações,
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abordando fiscalização, geração de conhe‑
cimento sobre espécies/hábitat, educação
ambiental, estruturação das unidades de
conservação, tratativas interministeriais
(ICMBio, IBAMA e Marinha do Brasil),
as quais foram avaliadas quanto ao anda‑
mento da implementação, pertinência e
ajustadas quando necessário. Inicialmen‑
te o PAN Herpetofauna insular contem‑
plava quatro espécies alvo, as serpentes
Bothrops alcatraz, B. insularis e Dipsas albifrons cavalheiroi e o anfíbio Scinax alcatraz
ameaçadas de extinção (IN 03/03‑MMA).
Nessa monitoria outras duas espécies
de anfíbios foram adicionadas (Scinax peixotoi e Cycloramphus faustoi), pois no pro‑
cesso científico de avaliação do ICMBio
também foram validadas como ameaçadas
de extinção. Além destas espécies endêmi‑
cas, outras espécies e recursos naturais as‑
sociados às ilhas serão beneficiados com o
plano. Vale ressaltar que a serpente Dipsas
albifrons cavalheiroi deverá sair da nova
lista oficial da fauna ameaçada de extin‑
ção do MMA, pois na reavaliação não foi
categorizada como ameaçada de extinção,
pois estudos recentes indicam que se trata
da mesma espécie do continente.
Entre as principais ameaças às espécies
alvo estão: o fato de terem distribuição
restrita às pequenas ilhas, a retirada de
espécimes para biopirataria, a introdução
de espécies invasoras e, até recentemente,
a utilização de parte da Ilha dos Alcatrazes
pela Marinha do Brasil para exercícios de

tiro de canhões, que potencialmente afu‑
gentava os animais, destruía ninhos de
aves e provocava incêndios na vegetação.
A boa notícia é que, após elaboração e im‑
plementação do Termo de Compromisso
com a Marinha do Brasil, IBAMA e ICM‑
BIO, do próprio PAN Herpetofauna Insu‑
lar e de muito esforço por parte da equipe
da ESEC Tupinambás e de parceiros in‑
cansáveis, em Audiência Pública realizada
no dia 11 de junho, a Marinha do Brasil
anunciou que os exercícios de tiro serão
interrompidos na ilha dos Alcatrazes e
passarão para a Ilha da Sapata, outra ilha
do Arquipélago dos Alcatrazes, mas que
fica foram dos limites da ESEC e do PAN.
A reunião de monitoria foi um su‑
cesso, pois possibilitou fazer os ajustes
necessários para que o PAN deslanche e
ainda consolidar novas parceiras. Após
essa monitoria o plano continua com seus
objetivos específicos, porém agora com
54 ações, pois algumas foram concluídas,
outras excluídas e outras adicionadas. Du‑
rante a oficina também foram discutidas
importantes questões para o avanço das
propostas dos Programas de Cativeiros
para as espécies alvo do plano, visando,
principalmente, a manutenção ex situ de
exemplares das espécies alvo.
O RAN/ICMBio ressalta que as insti‑
tuições parceiras são fundamentais para a
implementação do plano e devem ser va‑
lorizadas, pois são imprescindíveis para o
alcance dos objetivos almejados.

CONSELHO FEDERAL DE
BIOLOGIA REGULAMENTA
OS PROCEDIMENTOS DE
CAPTURA, COLETA, CONTENÇÃO,
MARCAÇÃO E SOLTURA
DE VERTEBRADOS
O Conselho Federal de Biologia – CF‑
Bio, em 8 de dezembro de 2012, aprovou
Resolução nº 301, publicada no DOU, Se‑
ção 1, de 28/12/2012, que normatiza, no
âmbito do sistema do conselho, os pro‑
cedimentos de captura, contenção, mar‑
cação, soltura e coleta de espécimes ou
parte destes, para obtenção de amostra
de material biológico de animais silvestres
nativos e exóticos in situ e ex situ. Essa
resolução visa padronizar esses procedi‑
mentos para estudos, pesquisa, ensino e
serviços, sejam em campo, laboratório,
criatórios, estações experimentais, bioté‑
rios e zoológicos.
Para a elaboração dessa resolução, foi
considerada a legislação brasileira vigente
que trata do uso de animais para os dife‑
rentes fins citados acima, estabelecida
pela Constituição Federal, Ministério da
Ciência e Tecnologia, Ministério do Meio
Ambiente e do próprio CFBio.
O CFBio aprovou, também, a Portaria
nº 148/2012, que regulamenta os procedi‑
mentos de captura, contenção, marcação e
coleta de vertebrados previstos na Reso‑
lução supracitada. Ou seja, essa Portaria
versa sobre as práticas que podem ser re‑
alizadas objetivando a realização dessas
ações para os diferentes grupos taxonô‑
micos de vertebrados. Consulte aqui mais
detalhes sobre a Portaria e a Resolução e
saiba o que pode ser feito.
PUBLICADA A DIRETRIZ
BRASILEIRA PARA O CUIDADO E
A UTILIZAÇÃO DE ANIMAIS PARA
FINS CIENTÍFICOS E DIDÁTICOS

Participantes da 2ª Monitoria anual do Plano de Ação Nacional para conservação da Herpetofauna Insular
Ameaçada de Extinção – PAN Herpetofauna Insular. Foto: acervo RAN/ICMBio.

O Conselho Nacional de Controle de
Experimentação Animal, CONCEA, órgão
integrante do Ministério da Ciência e Tec‑
nologia, aprovou neste ano a Resolução
Normativa nº 12 de 20 de setembro de
2012, publicada no D.O.U. de 25/09/2012,
que baixa a Diretriz Brasileira para o Cui‑
dado e a Utilização de Animais para Fins
Científicos e Didáticos – DBCA. Acesse
aqui a Diretriz.
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A finalidade dessa Diretriz é apresen‑
tar princípios de condutas que permitam
garantir o cuidado e o manejo éticos de
animais utilizados para fins científicos
ou didáticos. Orienta sobre práticas de
cuidados que exigem comprometimento
real com o bem-estar animal, o respeito
pela contribuição que os animais ofere‑
cem para a pesquisa e ensino, e apresenta
mecanismos para uma análise ética de seu

uso, orientando também o planejamen‑
to e a conduta durante a realização de
projetos.
Além disso, esse documento discrimi‑
na a responsabilidade de todos envolvidos
no cuidado e manejo de animais utilizados
para essas finalidades, ou seja, pesquisa‑
dores, professores, estudantes, técnicos,
instituições, e Comissões de Ética no Uso
de Animais, as CEUAs.

TREINAMENTO ONLINE DAS
CATEGORIAS E CRITÉRIOS DA IUCN
Já estão disponíveis na página da
IUCN todos os sete módulos de treina‑
mento online das categorias e critérios. Só
está faltando a prova final, que deve ser
disponibiizada em breve. Acesse os módu‑
los aqui.

Hypsiboas punctatus, Pedro Afonso, TO (Foto: Daniel Velho).
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Ouboter, P. E. & Jairam, R. 2012. Amphibians of Suriname.
Brill, Leiden. 376 pp.
O Suriname é um pequeno país situado no norte da Amé‑
rica do Sul com uma das maiores áreas recoberta por florestas.
Grande parte da população habita o litoral, ao passo que o res‑
tante do país permanece praticamente intocado. Uma exten‑
são da Amazônia forma o interior, que corresponde a 80% da
área total surinamense. Esse bioma tem muito em comum com
a Amazônia brasileira, sendo formado por um mosaico de ve‑
getação composto principalmente de floresta tropical de terra‑
-firme, mas também por algumas ilhas de savana/cerrado. O
clima tropical úmido e a grande quantidade de rios aumentam
as semelhanças entre os dois países.
Mais de 12% de áreas de floresta do país foram transfor‑
madas em parques naturais. Apesar disso, a preocupação com
a exploração desordenada de áreas naturais também atinge o
Suriname. A mineração e o fungo quitrídio ameaçam especial‑
mente muitas espécies de anfíbios e preocupam pesquisadores.
A alta permeabilidade da pele torna anuros, cecílias e salaman‑
dras importantes como bioindicadores, devido à sensibilidade à
mudanças climáticas de microhabitat e poluição.
O primeiro autor do guia, Paul E. Ouboter, foi convidado ao
cargo de curador da Coleção Nacional de Zoologia do Suriname
em 1987, quando esta ainda era formada por apenas alguns es‑
pécimes. Desde então, tem dedicado a sua carreira a documen‑
tar a biodiversidade do país já tendo publicado sobre a ecologia
diversos grupos animais. Atualmente é Diretor e Curador da
divisão de vertebrados da Coleção Nacional de Zoologia do Su‑
riname, tendo se concentrado em ecologia aquática e poluição
causada pela intensa atividade mineradora no interior do país.
Rawien Jairam, coautor deste livro, trabalha na divisão de ver‑
tebrados da Coleção Nacional de Zoologia do Suriname como
técnico e desenvolve suas pesquisas com reprodução e desen‑
volvimento de anfíbios.
O livro Amphibians of Suriname é o resultado de 29 anos de
pesquisas e é o primeiro guia de anfíbios publicado por pes‑
quisadores de uma instituição desse país. Inclui 96 espécies de
anuros, divididos em 14 famílias, e seis espécies de cecílias, di‑
vididas em duas famílias. Salamandras nunca foram encontra‑
das no Suriname. Duas espécies e duas subespécies de anuros
são descritas neste livro, o que não é prática usual entre her‑
petólogos atualmente. Nas descrições são incluídas, além das
informações gerais, dados morfométricos e sobre vocalizações.
Além disso, é incluída uma espécie de Dendropsophus que está
em processo de descrição por outros pesquisadores.
Na introdução a geografia e o clima do país são brevemente
descritos. Em seguida, há um capítulo explicando a metodolo‑
gia de coleta, incluindo um mapa com as áreas amostradas. O
texto principal do livro é apresentado em inglês e as famílias
e espécies são organizadas por ordem alfabética. Os nomes
populares das espécies são apresentados em inglês, holandês
(língua oficial do Suriname) e Sranan Tongo (dialeto local uti‑
lizado pela maior parte da população), quando disponível. Para
cada uma das espécies os autores apresentam: uma ou mais fo‑
tografias; uma diagnose curta com as principais informações
para identificação, que inclui também as principais diferenças

morfológicas entre a espécie em questão e as demais espécies
mais semelhantes morfologicamente; informações de litera‑
tura; informações obtidas em campo sobre a distribuição co‑
nhecida da espécie e mapa da distribuição conhecida para o
Suriname; e informações de habitat e reprodução. Quando per‑
tinente, os autores incluem também comentários taxonômicos.
Ao final do livro, um capítulo discute os padrões de distribuição
encontrados para as espécies em relação às áreas de endemis‑
mo amazônicas. No capítulo seguinte é apresentado o estado
de conservação dos anfíbios do Suriname. E também é incluído
um apêndice que lista mudanças taxonômicas recentes, um ín‑
dice remissivo por localidade, nome popular e nome específico
dos táxons.
Informações antes espalhadas pela literatura e de difícil
acesso, estão agora reunidas em um mesmo volume. Todos os
interessados em Anfíbios Amazônicos, certamente se benefi‑
ciaram em ter um exemplar de Amphibians of Suriname, um guia
completo que representa uma contribuição excepcionalmente
relevante, retratando a riqueza de espécies deste país.
Jéssica Fratani
Universidade Federal do Rio de Janeiro, Museu Nacional, Depar‑
tamento de Vertebrados. Quinta da Boa Vista, CEP 20940‑040,
Rio de Janeiro, RJ, Brasil. E‑mail: jessicafratani@gmail.com
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Canter, H. M. 2012. Serpentes, Arte & Ciência. Instituto
Butantan, São Paulo. 152 p.
Henrique Moisés Canter lançou Serpentes, Arte & Ciência em
2012, emocionando e recebendo a admiração de muita gente.
Trata-se de importante justiça, ainda que tardia, a diversos
quase anônimos que, ao longo do século XX, foram tão ou
mais importantes do que alguns pesquisadores famosos no
que tange à divulgação do conhecimento gerado no Instituto
Butantan (IB) e à conquista de novos apaixonados pelo estudo
das serpentes (e de outros animais).
O livro traz uma preciosa reunião de 130 pranchas,
quase todas inéditas, produzidas por nove desenhistas que
trabalharam no IB entre 1912 e os anos 60 do século XX: o
paranaense José Augusto Esteves, os paulistas Aurélio Ferraz
Costa, Luiz de Godoy, Thereza Santos Sarly e Olavo Pinto de
Morais, e os alemães Robert Kleyer e Karl Rudolph Fischer,
além de dois artistas com sobrenome estrangeiro sobre os quais
o autor do livro não encontrou referências, H. Petersen e O.
Freua. No longo período em que foi diretor da Divisão Cultural
daquele Instituto, Canter sempre demonstrou interesse pelo
resgate das produções “butantânicas” de valor histórico,
científico, artístico e cultural, mas agora se superou e nos
presenteou esta belíssima obra.
As ilustrações foram redescobertas a partir de 2002; estiveram
guardadas durante décadas por dois expoentes da produção
científica do IB no século passado, o gaúcho/belga Alphonse R.
Hoge e o húngaro Gastão Rosenfeld, ambos falecidos há algum
tempo (1982 e 1990, respectivamente). A viúva de Hoge, Sylvia
Alma R. W. L. Romano-Hoge, repassou a outra pesquisadora do
IB, Maria de Fátima D. Furtado, uma caixa com a maior parte

dos desenhos que compõem o livro, enquanto Eva Maria A.
Kelen, examinando documentos que pertenceram a Rosenfeld,
encontrou pranchas inéditas de Augusto Esteves. Ambas
encaminharam esse material para Canter, que, assim como
as pesquisadoras citadas, vislumbrou a oportunidade de não
apenas conservar essas obras de arte com maior cuidado, mas
também de torná-las públicas. Hoge e Rosenfeld foram grandes
entusiastas do uso de boas imagens (fotografias ou desenhos)
na ilustração de publicações científicas, seguindo uma tradição
iniciada ainda nos tempos de Vital Brazil (e de Adolpho Lutz
e Oswaldo Cruz), que contratou Augusto Esteves justamente
para essa função, e acabou virando sogro do mesmo. Portanto,
não foi por acaso que justamente entre os pertences de Hoge
e Rosenfeld apareceram tantas pranchas de grande qualidade,
inéditas em sua maioria.
A maioria das pranchas não continha referências que
permitissem identificar seu propósito primário (ilustrar uma
publicação científica? Uma publicação de divulgação? Outra
serventia? Ou várias destas?) e muitas estavam prejudicadas
pelo tempo, pela umidade, pelo esquecimento. Com ajuda
da FAPESP (sempre ela!) foi possível avaliar e restaurar as
ilustrações mais afetadas, cuidado que ficou a cargo de Lucy
Luccas, segundo relata o próprio Canter. A excelente qualidade
da recuperação é fartamente observada em Serpentes, Arte &
Ciência.
Quando digo que o livro veio fazer justiça, não estou
exagerando. Quantos de nós, herpetólogos, não se encantou
com as pranchas presentes na Iconografia Colorida das Serpentes
Brasileiras, de Afrânio do Amaral? Sim, é claro que o conhecido
pesquisador e ex-diretor do IB assina a obra e se responsabiliza
pelas informações nela prestadas – desde a identidade dos
táxons representados até os dados de origem dos exemplares
retratados e as peculiaridades biológicas de cada espécie
(discutíveis em muitos casos). Mas o que seria de uma iconografia
sem os desenhos? No livro do Amaral, o que enche os olhos
de qualquer admirador da natureza ou da arte, é a qualidade
das pranchas, a precisão dos detalhes, a preocupação com a
representação exata das escamas, das cores e das proporções,
o respeito à anatomia e à morfologia, em desenhos que, em
muitos casos, nos auxiliam a reconhecer as espécies mais do
que em fotografias de espécimes vivos! Essa mesma qualidade
pode ser vista nas ilustrações que acompanharam centenas de
descrições de espécies novas, revisões taxonômicas, livros de
caráter científico ou de divulgação e, em especial, a fantástica
coleção Memórias do Instituto Butantan, revista científica que
elevou ainda mais o nome daquela instituição e, infelizmente,
após quase cem anos de existência, foi inexplicavelmente
extinta. Nenhum desses produtos da boa ciência desenvolvida
no IB teria tanta repercussão e influência se não fosse ilustrado
por vários dos homenageados no presente livro de Henrique
Canter. As pranchas de Robert Kleyer na citada Iconografia
do Amaral são tão magníficas que vale perguntar se ele (e
outros desenhistas que colaboraram com a obra) não merecia a
coautoria daquele livro.
Quanto material desse tipo não jaz esquecido, aguardando
uma oportunidade como essa para nos encantar? Quantas
velhas gavetas do Instituto Butantan ou do Instituto Vital
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Brazil (em Niterói) ainda nos reservam boas surpresas? As
famílias desses artistas podem ter tanta coisa guardada, muitas
vezes com todo o carinho que apenas os descendentes sabem
ter, ainda que sem o cuidado técnico que somente os acervos
especializados podem garantir. Será que a boa Alma tem mais?
E a família Amaral, que não se pronuncia? O Museu Casa de
Vital Brazil, instalado na bela construção oitocentista em que
nasceu o criador do IB, na cidade mineira de Campanha, guarda
um acervo modesto, mas precioso, de originais de Augusto
Esteves. Vi por lá uma prancha de Bothrops jararacussu de
babar! É emocionante manusear essas raridades artísticas de
quase um século, e ver o orgulho que os parentes de Vital Brazil
e Augusto Esteves sentem (com razão) por esse material.
Serpentes, Arte & Ciência foi muito bem recebido em seu
lançamento. Não à toa! E é muito gratificante ver a valorização
e o encanto que pode causar ao público uma obra sobre
desenhos antigos feitos à mão, algumas vezes com recursos
limitados, contrastando com os tempos atuais, em que todos
têm máquinas digitais e registram animais na natureza numa

frequência que antes nem podíamos imaginar. Fica claro,
portanto, que, embora imbuídos da missão de representar
realística e minuciosamente cada detalhe das serpentes
representadas, procurando servir à Ciência com máxima
dedicação, os desenhistas reverenciados no livro foram, antes
de tudo, grande artistas.
Para abrilhantar ainda mais a obra, Canter convidou Osvaldo
Augusto Brazil Esteves Sant’Anna, que além de pesquisador
do IB é neto de Augusto Esteves e bisneto de Vital Brazil,
para escrever seu prólogo, e ninguém menos do que Nelson
Papavero para o prefácio, enquanto Giuseppe Puorto examinou
cada ilustração e garantiu a identificação taxonômica de todas
as serpentes representadas. Felizes escolhas.
Renato Silveira Bérnils
Departamento de Ciências Agrárias e Biológicas, Centro Uni‑
versitário Norte do Espírito Santo, Universidade Federal do Es‑
pírito Santo, Campus Litorâneo, CEP 29932 540, São Mateus,
ES. E‑mail: renatobernils@gmail.com

Corallus hortulanus, Ananás, TO (Foto: Fábio Maffei).
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Maffei, Fábio; Ubaid, Flávio Kulaif. Anfíbios: guia
interativo, Fazenda Rio Claro, Lençóis Paulista, SP,
Brasil. São Paulo: UNESP (2013). 1 CD‑ROM.
O anúncio e a propaganda que vieram pela internet já inte‑
ressavam bastante qualquer pessoa. Ver o CD, feito por Fábio
Maffei e Flávio Kulaif Ubaid, ANFÍBIOS, guia interativo –
Fazenda Rio Claro – Lençóis Paulista – SP – Brasil, é uma
alegria cheia de surpresas agradáveis.
O CD descreve a região onde foi feita a pesquisa e realizada
a maioria das gravações, com a menção de registros feitos em
outras áreas. Depois, apresenta uma a uma as 41 espécies cata‑
logadas na Fazenda Rio Claro. Para cada espécie, há várias fotos
de qualidade, no ambiente natural, em terra ou na água, indi‑
víduos isolados ou em amplexo. Completam a galeria das fotos
excelentes vídeos dos animais cantando, um combate com ou‑
tro da mesma espécie (Hypsiboas faber) e uma predação (Leptodactylus latrans predando Dendropsophus elianeae). Essas fotos e
os vídeos são muito importantes para quem deseja conhecer os
anuros mencionados, porque, quando em descanso ou ocupa‑
dos em buscar comida, por exemplo, não apresentam os papos
esticados, os sacos vocais, que expandem enormemente, para
fazer chegar seus gritos e seus cantos a até quase meio quilôme‑
tro, como está registrado para o sapinho-do-cerrado (Proceratophrys moratoi). Nadam na água, andam nos galhos ou pulam
no chão seco, mas não se veem seus sacos vocais. É necessário
vê-los parados e depois cantando ou gritando, para registrar
as diferenças na aparência (Physalaemus cuvieri ou rã-cachorro
muda completamente…).

No registro dos cantos, notei uma impropriedade, que seria
(com um erro de imprensa e uma crase que sobra nos crédi‑
tos) o único reparo às apresentações: mostra-se a vocalização
comum e depois um chamado canto de agonia. Quem sabe grego
ou latim, quem procurou agonia no Houaiss ou é morador ou
originário da região do Minho, em Portugal, sabe que agonia
significa também luta. O grito de agonia é uma vocalização de‑
fensiva. No caso aqui é canto de libertação; não é um canto de
morte…
A apresentação do CD é sempre simpática: para voltar ao ín‑
dice, clico no sapinho pulando para a esquerda. Para ir adiante,
por exemplo aos créditos, no sapinho que pula para a direita.
São claras e didáticas as descrições das espécies, que chamam
a atenção para os dados significativos e distintivos. Nalguns
casos se descreve a razão do nome popular (zebra, porque é ris‑
cada), mas nem sempre se explicam os nomes que o povo usa
(ampulheta, por quê?). São saborosos os nomes populares, às
vezes verdadeiramente espetaculares e geniais, como o nome
rã-goteira para o Leptodactylus podicipinus)! Já compensa ter
ouvido o CD inteiro quando a encontramos! Acompanhando
pesquisadores do Museu Nacional na Reserva Particular do
Patrimônio Natural Santuário do Caraça, ouvi um “canto de
passarinho” que é de um simpático sapinho (Hylodes uai). As‑
sim, Scinax berthae, a perereca-risonha, é uma verdadeira ci‑
garrinha cantando… Por isto, é extremamente útil e instrutivo
este CD. (Um verdadeiro prodígio, em quase todas as páginas,
a concisão da tradução inglesa, completa e sempre menor que
o português).
A localização das espécies, na Fazenda Rio Claro ou no Bra‑
sil, região por região, é funcional. Evitará que ima‑
ginemos estar ouvindo um sapo ou uma perereca
que não existem no nosso estado ou região.
É admiravelmente honesta, esforçada e atenta,
a identificação dos outros anuros que estão acom‑
panhando os gritos e os cantos. Às vezes, os ouvi‑
dos atentos dos autores e dos seus numerosíssimos
colaboradores, identificam cinco, seis e até oito
outros cantores ou frequentadores dos mesmos ba‑
nhados e córregos. Sabendo que cantam e gritam
para atrair suas fêmeas e acasalar-se, fico pensando
no perigo que correm, quando, perto deles, também
estão e cantam corujas, que comeriam em segundos
aqueles sapinhos e aquelas rãzinhas de nada. Sem‑
pre gostoso o ambiente noturno das gravações e
iluminada a hora do dia em que cantam os sabiás, o
saci, etc. Pela sugestão feliz dos ambientes em que
vivem, amam, se reproduzem, lutam e encantam
esses anfíbios, vale a pena abrir o CD, passar horas
ouvindo e lendo, tentando memorizar e aprender
cantos, nomes, características. (Na RPPN Santuário
do Caraça, já registramos 12 dessas 41 espécies da
Fazenda Rio Claro e mais umas 50 espécies).
Pe. Lauro Palú, C. M.
RPPN Santuário do Caraça, Catas Altas, MG
Caixa postal 12 (Caraça)
CEP 35960‑000, Santa Bárbara, Minas Gerais
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Agudo-Padrón, A. I. 2013. Snail-eating snakes ecology,
diversity, distribution and alimentary preferences
in Brazil. Journal of Enviromental Science and Water
Resources 2(8): 238‑244.
São relativamente frequentes os estudos com dieta alimen‑
tar de serpentes, em alguns casos, fazendo referência a serpen‑
tes malacófagas, espécies da Família Dipsadidae que se alimen‑
tam de lesmas e caracóis. O autor, fundamentado em estudos
com este grupo de moluscos, realizou uma revisão preliminar
relacionando a diversidade de espécies de serpentes e ocorrên‑
cia de suas presas a partir de consultas a especialistas, coleções
científicas, coletas eventuias e revisão bibliográfica. Embora
considere espécies de serpentes e moluscos com ocorrência em
outras regiões do Brasil, o estudo tem maior ênfase para regis‑
tros na região sul (Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul).
São relacionadas 17 espécies de serpentes malacófagas da Famí‑
lia Dipsadidae, sendo 15 Dipsadinae e duas Xenodontinae. Des‑
te total, são relacionados itens alimentares para seis espécies
de serpentes (generos Dipsas, Sibon, Sibynomorphus e Tomodon),
identificando sete espécies de lesmas da família Veronicellidae
(generos Belocaulus, Novovaginula, Phyllocaulis, Potamojanuarius
e Sarasinula) e dois caracóis terrestres das famílias Bulimulidae
(Mesembrinus, nativa) e Bradybaenidae (Bradybaena, exótica).
Serpentes dos generos Sybinomorphus e Tomodon foram consi‑
deradas especialistas em lesmas da família Veronicellidae, e Dipsas e Sibon foram consideradas menos seletivas. Editora: MEO.
Silveira, L. C., L. F. R. Nascimento, A. Colquhoun, A.
S. Abe e S. C. R. Souza. 2013. Cardiac hypertrophy
and structural and metabolic remodeling related to
seasonal dormancy in the first anual cycle in tegu
lizards. Comparative Biochemistry and Physiology A:
Molecular & Integrative Physiology, 165: 371‑380.
Ajustes morfo-funcionais no coração de lagartos teiús jovens
(Tupinambis merianae) foram analisados em distintos períodos
sazonais para investigar como as demandas de crescimento e
economia energética são reconciliados durante o primeiro ciclo
anual. A massa ventricular relativa (Mv) foi 31% e 69% maior no
final do outono e durante a dormência de inverno, respectiva‑
mente, quando comparados ao início do outono. Este efeito não
persistiu durante o despertar não alimentado, sugerindo que
proteínas são acumuladas no coração durante o hipometabolis‑
mo e são degradadas durante o despertar. Tanto a hipertrofia
quanto a atrofia foram desproporcionais em indivíduos maio‑
res. Em contraste, Mv foi menor em lagartos que foram subme‑
tidos a jejum durante a atividade de primavera que em lagartos
alimentados, sendo este efeito maior em indivíduos menores.
No final do outono e durante a dormência de inverno, o mio‑
cárdio esponjoso apresentou 8% da área seccional coberta por
espaços lacunares, que se expandiram após a tomada de alimen‑
tos durante o despertar e atingiram 29% durante a atividade de
primavera, juntamente com uma maior densidade de cardiomi‑
ócitos. Proteínas solúveis e totais por massa não sofreram al‑
terações, e a atividade máxima de enzimas selecionadas sugere

que a capacidade glicolítica e aeróbia é sustentada durante o hi‑
pometabolismo. Os resultados indicam que importantes ajustes
estruturais ocorrem no coração em antecipação à dormência e
que o balanço de proteínas nos tecidos é mantido a temperatu‑
ras de inverno de aproximadamente 17o C. Editor: FRG.
Ávila, R. W., D. H. Morais, L. A. Anjos, W. O. Almeida
e R. J. Silva. 2013. Endoparasites infecting the
semiaquatic coral snake Micrurus surinamensis
(Squamata: Elapidae) in the southern amazonian
region, Mato Grosso state, Brasil. Brazilian Journal
of Biology 73(3): 645‑647.
A serpente coral Micrurus surinamensis tem hábitos semia‑
quáticos e alimenta-se de peixes. Apesar desta particularidade,
o conhecimento de sua história natural ainda é restrito, espe‑
cialmente em relação aos hábitos alimentares e prevalência
de parasitas. Três espécimes desta coral coletados em região
de transição de floresta amazônica e cerrado (norte do Mato
Grosso) evidenciaram parasitas em estágio de ninfas do pen‑
tastomídeo Sebekia oxycephala extracavitários, larvas do nema‑
tódeo Physaloptera sp. em estomago e adultos do trematódeo
Opisthogonimus lecithonotus em cavidade oral e esôfago. Ninfas
e adultos do pentastomídeo tem sido relatados para espécies de
peixes e serpentes aquáticas (Helicops e Nerodia) e crocodilia‑
nos respectivamente. O estudo representa nova localidade para
S. oxycephala e O. Lecithonotus e aponta o primeiro registro de
M. surinamensis como hospedeiro para as três espécies de para‑
sitas. As observações relevantes obtidas com apenas três espé‑
cimes de serpentes preservadas em coleção científica compro‑
vam a eficiência e prognóstico de grande potencial para estudos
sobre o parasitismo em serpentes. Editora: MEO.
Carvalho, B. M. A., J. D. L. Santos, B. M. Xavier, J. R.
Almeida, L. M. Resendes, W. Martins, S. Marcussi,
S. Marangoni, R. G. Stábeli, L. A. Calderon, A. M.
Soares, S. L. Silva e D. P. Marchi-Salvador. 2013.
Snake venom PLA₂s inhibitors isolated from
brazilian plants: synthetic and natural molecules.
BioMed Research International, 2013: 1‑8.
Envenenamento por serpentes vem sendo por muitas déca‑
das, um problema de saúde pública que acomete tanto regiões
urbanizadas como rurais. De modo tradicional, comunidades
que não possuem acesso à soroterapia adotaram outros tipos de
tratamento para acidentes com animais, utilizando vários tipos
de vegetais. O veneno de serpente é constituído por componen‑
tes orgânicos e inorgânicos. Destacam-se as enzimas fosfolipa‑
ses A₂ (PLA₂s), que são um dos principais componentes tóxicos
e possuem uma ampla variedade de atividades farmacológicas,
como por exemplo, as ações neurotóxica e miotóxica. Inibidores
como esteróides, terpenóides e componentes fenólicos existen‑
tes em vegetais são capazes de inibir PLA₂s de diferentes tipos
de veneno de jararacas e cascavéis brasileiras. Considerando que
a identificação dessas plantas e caracterização de componentes
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com propriedades inibidoras das toxinas do veneno represen‑
tam extrema importância, os autores revisaram estudos que
abordam pesquisas com extratos de plantas e derivados sinté‑
ticos de componentes análogos. Inibidores dessas fosfolipases
podem ajudar a desenvolver novos fármacos, um antiveneno
mais específico ou podem ser utilizados como meios alternati‑
vos para tratamento de acidentes por serpentes. Editora: MEO.
Pontes, R. C., R. T. Santori, F. C. Gonçalves e Cunha e J.
A. L. Pontes. 2013. Habitat selection by anurofauna
community at rocky seashore in coastal Atlantic
Forest, Southeastern Brazil. Brazilian Journal of
Biology, 73(3): 533‑542.
Costões rochosos ocorrem dispersos em diversos pontos
da costa brasileira, notadamente no Sudeste e Sul do Brasil.
Devido à ausência de solo, muitos destes costões são cobertos
principalmente por bromélias saxícolas. Nestes ambientes,
a água costuma estar presente apenas nos tanques formados
pelas folhas das bromélias, como Alcantarea glaziouana, ou em
filmes de água que escorrem sobre a rocha nos períodos chuvo‑
sos. Desta forma, a comunidade de anuros que habitam costões
rochosos apresentam modos reprodutivos especializados que
permitem a sua ocupação neste interessante ecossistema. Os
autores encontraram cinco espécies de anuros em costões ro‑
chosos do Parque Estadual da Serra da Tiririca, no estado do
Rio de Janeiro. As bromélias mais altas e mais largas, as quais
possuem maior capacidade de armazenamento de água, apre‑
sentaram a maior abundância de anuros. O número de machos
vocalizando esteve relacionado à temperatura e à pluviosidade,
mas essa relação variou entre espécies. Enquanto uma espécie
bromelígena (Scinax littoreus) esteve em atividade ao longo de
todo o ano, a espécie que se reproduz em filmes de água (Thoropa miliaris) foi ativa apenas nos meses chuvosos. Editor: RB.
Leite, C. A. C., E. W. Taylor, T. Wang, A. S. Abe e D. O.
V. Andrade. 2013. Ablation of the ability to control
the right-to-left cardiac shunt does not affect
oxygen uptake, specific dynamic action or growth
in the rattlesnake Crotalus durissus. Journal of
Experimental Biology, 216: 1881‑1889.
O ventrículo cardíaco morfologicamente não-dividido de
répteis não-crocodilianos permite a mistura sangue rico em
oxigênio, retornando dos pulmões, com o sangue pobre em
oxigênio, vindo da circulação sistêmica. A possibilidade de um
significado funcional para este desvio intra-cardíaco vêm sendo
debatida por quase um século. A vagotomia unilateral esquerda
na cascavel sul-americana, Crotalus durissus, gerou uma inabili‑
dade de ajuste de magnitude do fluxo sanguíneo para o pulmão,
através da única artéria pulmonar efetiva. A perfusão continua‑
mente alta da circulação pulmonar e a incapacidade de ajuste do
desvio direito-esquerdo nas serpentes submetidas à vagotomia
esquerda persistiram no tempo, provendo um modelo único
para a investigação das consequências em longo prazo do desvio

cardíaco em Squamata. A taxa de consumo de oxigênio, medida
em repouso e durante a atividade espontânea e forçada não foi
afetada pela remoção do controle do desvio cardíaco. Adicio‑
nalmente, a taxa metabólica e o balanço energético durante o
incremento metabólico pós-prandial, a eficiência de conversão
alimentar e as taxas de crescimento também não foram afeta‑
das. Estes resultados mostram que o desvio cardíaco não está
associado a vantagens funcionais claras em ajustes metabólicos,
de eficiência de digestão e de taxas de crescimento. Editor: FRG.
Mesquita, P. C. M. D., S. F. Pinheiro-Mesquita e C. Pietczak.
2013. Are common species endangered by climate
change? Habitat suitability projections for the royal
ground snake, Liophis reginae (Serpentes, Dipsadidae).
North-Western Journal of Zoology, 9(1): 51‑56.
Embora a maior parte dos esforços de conservação seja foca‑
da em espécies raras, são as espécies mais comuns e abundantes
que exercem maior influência na dinâmica, na estrutura e nas
interações ecológicas observadas nos ecossistemas. Neste traba‑
lho, os autores avaliaram mudanças da distribuição potencial de
Liophis reginae (uma das mais comuns serpentes sul-americanas)
com base em condições climáticas atuais e para 2020, 2050 e
2080. A modelagem da distribuição foi baseada em uma extensa
revisão da distribuição da espécie e sugere que muitas das áreas
com características climáticas atualmente adequadas para a ocor‑
rência da espécie foram fragmentadas ou perdidas nos modelos
produzidos. A perda de espécies comuns no futuro pode afetar
diversos processos ecológicos dos quais tais organismos partici‑
pam, sugerindo forte simplificação dos ecossistemas causada por
mudanças futuras nas condições climáticas atuais. Editor: RB.
Fites, J. S., J. P. Ramsey, W. M. Holden, S. P. Collier, D. M.
Sutherland, L. K. Reinert, A. S. Gayek, T. S. Dermody, T.
M. Aune, K. Oswald-Richter e L. A. Rollins-Smith. 2013.
The Invasive Chytrid Fungus of Amphibians Paralyzes
Lymphocyte Responses. Science, 342: 366‑369.
O fungo quitrídio, Batrachochytrium dendrobatidis, causa
quitridiomicose e é um dos principais contribuintes para o de‑
clínio global de anfíbios. Embora os anfíbios tenham robustas
defesas imunitárias, a depuração deste patógeno é prejudicada.
Dado que a inibição da imunidade do hospedeiro é uma estraté‑
gia de sobrevivência comum dos fungos patogênicos, os autores
levantaram a hipótese de que B. dendrobatidis evita a depuração
através da inibição das funções imunitárias. Eles mostrarm que
as células de B. dendrobatidis e seu sobrenadante prejudicam a
proliferação de linfócitos e induzem apoptose; entretanto, o re‑
conhecimento do fungo e a fagocitose por macrófagos e neutró‑
filos não são afetados. Os fatores inibidores dos fungos foram
resistentes ao calor, ácido e protease. Sua produção foi ausente
em zoósporos e reduzida por nicomicina Z, sugerindo que estes
podem ser components da parede celular. A evasão da imunida‑
de do hospedeiro pode explicar porque este patógeno tem de‑
vastado populações de anfíbios em todo o mundo. Editor: FRG.
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Morais, A. R., M. N. Siqueira, P. Lemes, N. M. Maciel,
P. De Marco Jr., D. Brito. 2013. Unraveling the
conservation status of Data Deficient species.
Biological Conservation 166: 98‑102.
Muitas espécies são categorizadas como DD (Dados insu‑
ficientes) porque faltam informações sobre sua distribuição, o
tamanho de suas populações e a tendência populacional. Essa
situação pode ser um problema para a conservação, pois o ris‑
co de extinção dessas espécies é desconhecido. Nesse estudo,
os autores analisam todas as espécies brasileiras categorizadas
como DD na lista da IUCN e propõem um método para inferir
o estado de conservação de espécies DD. Os autores usaram o
tempo desde a descrição da espécie, associado à sua distribuição

conhecida para inferir o status das espécies. Um total de 231 es‑
pécies brasileiras são DD e destas, a maioria (n = 166 spp.) foi
recentemente descrita e possui distribuição restrita (grupo D).
Os grupos A (n = 9 spp.) e C (n = 18 spp.) eram compostos por
espécies amplamente distribuídas e o grupo B (N = 37 spp.),
por espécies descritas há mais de 50 anos e com distribuição
restrita. A categoria DD não é uma categoria de ameaça, embo‑
ra indique a necessidade de obtenção de mais informações so‑
bre a espécie listada. Entretanto, infelizmente, os recursos para
conservação são limitados. Os autores sugerem que as espécies
alocadas no grupo B devem ser priorizadas em estudos futuros,
pois elas possivelmente estão ameaçadas. Por fim, os autores
sugerem que o método que eles propõem nesse estudo pode ser
utilizado com outros grupos de organismos.

Podocnemis unifilis, Oiapoque, AP (Foto: Fábio Maffei).
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Anfíbios ao redor do mundo estão sofrendo declínios e ex‑
tinções, sendo a quitridiomicose, causada pelo fungo Batrachochytrium dendrobatidis (Bd), referida como um dos principais fa‑
tores responsáveis (Berger et al. 1998; Daszak et al. 1999). O Bd
já foi detectado em praticamente todos os continentes, e cepas
provenientes de diversas regiões do planeta estão sendo isola‑
das. Após o isolamento, o Bd pode ser mantido em laboratório
através de inóculos em meios de cultura (Vieira e Toledo 2012),
porém há evidências de que a patogenicidade do Bd seja atenu‑
ada ao longo do tempo conforme cultivado in vitro (Berger et al.
2005; Brem et al. 2013; Langhammer et al. 2013). Sendo assim,
é de extrema relevância que cepas de Bd recém-isoladas sejam
criopreservadas, garantido assim que mantenham suas caracte‑
rísticas originais de patogenicidade, e que experimentos de sus‑
cetibilidade possam ser realizados minimizando-se os efeitos
da seleção artificial sobre o patógeno (Berger et al. 2005; Brem
et al. 2013; Langhammer et al. 2013).
TÉCNICAS PARA CRIOPRESERVAÇÃO DO BD
Apresentamos aqui dois métodos para a criopreservação
de cepas de Bd, adaptados de Boyle et al. (2013), com algumas
modificações, sendo o primeiro método para preservação em
ultrafreezer (a ‑80°C), e o segundo para preservação em nitro‑
gênio líquido (NL2).
1. Procedimentos iniciais
1.1. Preparo dos cultivos
Após o isolamento, os cultivos de Bd a serem criopreserva‑
dos devem ser inoculados em placas contendo meio de cultura
Triptona 1% (Vieira e Toledo 2012). Os inóculos devem ser in‑
cubados em estufa a 23°C de 3 a 5 dias, visando plena atividade
dos zoósporos (Fig. 1A).
Para a criopreservação em ultrafreezer (Método 1), após
o crescimento dos cultivos, deve-se adicionar 10 mL de caldo
Triptona 1% estéril nas placas com cultivo, e raspar todo o con‑
teúdo com o auxílio de alças plásticas estéreis (Fig. 1B). Para a
criopreservação em NL2 (Método 2), após o crescimento, deve‑
-se recortar 2 pedaços de aproximadamente 1 cm2 (Fig. 1C) do

meio de cultura com crescimento do inóculo, e adicioná-los em
tubo tipo Falcon contendo 25 mL de caldo Triptona 1% previa‑
mente preparado e esterilizado, e incubar os inóculos a 23°C de
3 a 5 dias.
1.2. Crioprotetores
Para a preparação do mix de criogenia, são utilizados os se‑
guintes materiais: Glicerol, Soro fetal bovino (FBS), Dimetilsul‑
foxido (DMSO), Leite em pó desnatado (de preferência Moli‑
co®), caldo Triptona 1% estéril. Todo o procedimento deve ser
realizado em ambiente estéril.
2. Processo de congelamento
2.1. Criopreservação em ultrafreezer
O mix de criogenia deve ser preparado em tubos tipo Fal‑
con de 15 mL, previamente esterilizados, utilizando as seguin‑
tes quantidades de reagentes para cada cepa a ser congelada:
1000 µL de glicerol, 1000 µL de FBS, 1000 µL de DMSO e 13 g
de leite em pó desnatado. Homogeneizar a mistura e transferir
5 mL do cultivo previamente raspado na placa para o mix de
criogenia. Homogeneizar novamente e distribuir 1 mL por crio‑
tubo previamente esterilizado.
Os criotubos devem ser devidamente identificados com o
nome da cepa e data de congelamento, e alocados em caixas de
criogenia de papelão ou plástico. As caixas devem ser armaze‑
nadas diretamente em ultrafreezer a ‑80°C.
2.2. Criopreservação em nitrogênio líquido
O mix de criogenia deve ser preparado em tubos tipo Fal‑
con de 15 mL estéreis, no fluxo laminar, utilizando as seguin‑
tes quantidades para cada cepa: 1000 µL de FBS, 1000 µL de
DMSO e 8 mL de caldo triptona 1%. Os tubos contendo os inó‑
culos de Bd devem ser centrifugados a 12.000 RPM por 12 mi‑
nutos. Deve-se descartar o sobrenadante e os pedaços de meio
de cultivo que foram adicionados previamente, adicionar 5 mL
de mix de criogenia ao pellet com auxilio de pipetas tipo Pasteur
previamente esterilizadas, homogeneizar a mistura e distribuir
1 mL por criotubo.
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Figura 1: Placa com cultivo de Batrachochytrium dendrobatidis, em aumento de 100X, evidenciando a presença de zoósporos (indicados por seta) no meio de cultura
como indicativo de cultura ativa (A). Procedimento de raspagem de placa com cultivo de B. dendrobatidis, com auxílio de alça plástica estéril (indicada por uma seta) (B).
Recortes do meio de cultura (indicados por setas) com cultivo de B. dendrobatidis (C).

Os criotubos devem ser devidamente identificados, aloca‑
dos em caixas especiais para congelamento gradual (Mr. Fros‑
ty®) e mantidos em ultrafreezer a ‑80°C durante uma noite.
Após esse procedimento, os criotubos devem ser transferidos
para o NL2.
3. Reativação
Para a reativação das cepas, os criotubos devem ser aque‑
cidos em Banho Maria a 43°C durante 45 segundos. Após esse
procedimento, com auxílio de pipeta e ponteiras estéreis, trans‑
ferir 200 µL da amostra descongelada para uma placa contendo
meio de cultura Triptona 1% com adição de antibióticos (Vieira
e Toledo 2012). As placas devem ser seladas com Parafilm® para
evitar o ressecamento do meio de cultivo e incubadas a 21°C até
o crescimento.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ambos os métodos foram testados em nosso laboratório e
obtivemos sucesso na reativação. Recomendamos a utilização
dos dois métodos, minimizando assim as chances de perda das
amostras criopreservadas. Esperamos que os métodos aqui
descritos auxiliem nas pesquisas realizadas com Bd, garantindo
seu efeito de patogenicidade in vitro, o que possibilita o enten‑
dimento dos efeitos dessa doença e contribui para o desenvol‑
vimento de estudos relacionados à conservação dos anfíbios.
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Tropidurus jaguaribanus, São João do Jaguaribe, CE (Foto: Daniel Passos).
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No corrente ano, o Conselho Nacional de Controle de Expe‑
rimentação Animal – CONCEA – estabeleceu as DIRETRIZES
BRASILEIRAS PARA CUIDADOS E UTILIZAÇÃO DE ANIMAIS
NO ENSINO E NA PESQUISA – DBCA – 2013, elaborada com
base na Lei nº 11.794 e no Decreto nº 8989/2008. Elaborada a
partir do CONCEA, a proposta preliminar recebeu contribui‑
ções da comunidade acadêmica, por meio de consulta pública.
Com a finalidade de apresentar princípios e condutas para
o cuidado e manejo ético de animais utilizados em atividades
de ensino e de pesquisa, as DBCA tem caráter orientador tanto
para pesquisadores, professores, técnicos e estudantes, quanto
para as instituições de ensino e de pesquisa, na medida em que
estas são responsáveis pelas condições de trabalho e pela infra‑
estrutura para o funcionamento das Comissões de Ética no Uso
Animal – CEUA’s.
As DBAC são fundamentadas em princípios como a justifica‑
ção para o uso de animais, a garantia de bem estar, o estímulo à
substituição (quando possível e de forma adequada), à redução
numérica em experimentos e em aulas, e de refinamento me‑
todológico de modo a evitar dor e aflição. Essas normas abran‑
gem todas as áreas acadêmicas que fazem uso de vertebrados,
em quaisquer estágios de vida, a partir da fase embrionária.
As DBCA estabelecem, com base na lei, que o pesquisador
ou o docente são responsáveis por garantir o bem estar dos ani‑
mais objeto de seu trabalho, desde o planejamento até a execu‑
ção e conclusão de seu projeto, seja ele de pesquisa ou didático.
Do ponto de vista institucional, as DBCA orientam para a
constituição e funcionamento das CEUA’s e das obrigações ins‑
titucionais para garantir seu pleno funcionamento. Assim, a
menos que a instituição apresente justificativas plausíveis, ela
tem que constituir e garantir o funcionamento de uma CEUA.
Esta, por sua vez, se constitui em um canal de avaliação e fisca‑
lização da norma legal ante a instituição de ensino e/ou pesqui‑
sa e seus profissionais. Portanto, cabe à CEUA avaliar e emitir
parecer sobre projetos de pesquisa e de natureza didática que
envolvam o uso de vertebrados vivos, além de acompanhar e
fiscalizar sua execução.
Logo em seu caput, as DBCA apontam que: “É dever do usu‑
ário cumprir os princípios estipulados nestas DBCA e nas leis e
normas que regem a conduta ética de indivíduos cujo trabalho
envolve o uso de animais para fins científicos ou didáticos e é
dever das CEUA’s zelar por sua aplicação”.
Tanto a legislação quanto as DBCA são abrangentes no que
se refere aos animais, na medida em que englobam todos os
vertebrados. Igualmente amplo é o leque de possibilidades

relativas à natureza e ao caráter das pesquisas e das atividades
didáticas que fazem uso de animais. Por esse motivo, buscare‑
mos direcionar nosso foco aos interesses gerais da área herpe‑
tológica, embora, em muitos casos, estes sejam comuns a ou‑
tras áreas de pesquisa e de ensino.
A pesquisa herpetológica abrange diversas áreas do conhe‑
cimento, com projetos disciplinares e multidisciplinares envol‑
vendo levantamentos faunísticos, sistemática, taxonomia, his‑
tória natural, biogeografia, morfologia, embriologia, fisiologia,
bioquímica, parasitologia, genética, dentre outras. No ensino, a
herpetologia é uma importante área de formação, com natural
sobreposição com a zoologia, anatomia comparativa, fisiologia,
comportamento animal e outras.
Mesmo para esse leque de atividades, em diferentes áreas
do conhecimento, podemos elencar algumas atividades como
sendo básicas e comuns: coleta, captura, contenção, transporte,
manejo, indução de morte (eutanásia), destino do material bio‑
lógico processado, descarte de material não utilizado.
Em todos esses procedimentos devem ser adotadas meto‑
dologias claras condizentes com as DBCA e, uma vez descritas
no planejamento metodológico ou no projeto de pesquisa, de‑
verão ser executadas por pessoas capacitadas e treinadas para
tal. Essa orientação, prevista na legislação e reforçada na dire‑
triz, é fundamentada na lógica e no método científico.
No que se refere à morte dos animais, vale lembrar que a eu‑
tanásia é um procedimento que envolve considerações técnicas
e éticas, e que o método deve garantir a inconsciência antes de
qualquer sofrimento físico e mental.
Segundo as Diretrizes da Prática de Eutanásia do CONCEA,
de forma geral, o melhor método é o uso de sobredosagem de
anestésicos gerais, principalmente os barbitúricos, iniciando-se
a partir de três vezes a dose necessária para a anestesia da es‑
pécie alvo, com o aumento da dose caso necessário, até a cons‑
tatação do óbito.
Assim, por exemplo, para eutanásia de anfíbios, é indica‑
do o uso de anestésicos apropriados, ficando abolidos métodos
como afogamento em álcool, resfriamento ou o uso de solven‑
tes orgânicos voláteis como éter etílico e clorofórmio. Cabe res‑
saltar que muitos dos métodos foram abolidos por promove‑
rem sofrimento aos animais, mas também por representarem
risco aos usuários, como a ação cancerígena do clorofórmio ou
o risco de explosão de um frasco de éter.
Anestésicos locais, como a lidocaína ou bupivacaína, depri‑
mem o sistema nervoso central de anfíbios e répteis e, em doses
apropriadas, causam inconsciência e morte. Assim, podem ser
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usados para se obter eutanásia por contato ou por via injetável
(ou ambas).
Para os quelônios, escamados e crocodilianos (de pequeno
porte), a recomendação contempla anestésicos com atuação
central, como o Tiopental ou Nembutal Sódico.
Em todos os casos, além dos cuidados com os animais, deve
se considerar os riscos e os procedimentos que minimizem os
riscos aos executores. Portanto, o trato com os animais deve
considerar também a segurança dos pesquisadores, técnicos
e estudantes, bem como prevenir riscos biológicos de caráter
mais geral, como o descarte de material processado e cuidados
com potenciais contaminantes.
No que tange ao ensino, se aplicam os mesmos cuidados
e justificativas para uso de animais em pesquisa. No entanto,
tanto na graduação quanto na pós-graduação, o caráter forma‑
dor e educativo da aplicação das diretrizes e da legislação vigen‑
te assume relevância ímpar e deve, portanto, ser considerada.
Ao adequar as atividades práticas à legislação e diretrizes
vigentes, o docente deve reservar espaço em suas disciplinas
para debater com os estudantes conteúdos sobre procedimen‑
tos éticos, metodologia de ensino e busca de alternativas com
vistas à redução ou a substituição de uso de espécimes animais.
Evidentemente que a escolha por métodos alternativos requer
o uso de materiais e métodos adequados e com qualidade didá‑
tica e científica.
É inegável que a legislação vigente, se por um lado impõem
aos profissionais das áreas biológicas, biomédicas e veterinária
novas posturas e adequações em suas práticas e rotinas, por ou‑
tro atribui responsabilidades e, ao mesmo tempo, fornece subs‑
trato jurídico que garante o respectivo exercício profissional.
Alguns aspectos, no entanto, merecem maior aprofunda‑
mento e consideração por parte das entidades e autoridades en‑
volvidas, com vistas ao aperfeiçoamento e evolução do sistema:

interagem entre si e com outros animais, como sobrevivem, ou
não, às mudanças ambientas impostas pelas ações humanas.
Ao mesmo tempo, cobras e sapos são mortos injustificada‑
mente, por medo, ignorância e desconhecimento de sua impor‑
tância por parte da população. Combater essa matança indiscri‑
minada, por meio de orientação, formação e educação, é nosso
dever ético e moral, balizado no conhecimento científico e nas
diversas formas de atuação profissional.
Os recentes acontecimentos envolvendo manifestações
contrárias ao uso de animais em pesquisa e desenvolvimento
de fármacos demonstram que temos um longo cominho a per‑
correr, antes de vermos abolido o uso de animais na pesquisa e
no ensino.
Nesse sentido, devemos mostrar à sociedade que, ao utili‑
zarmos animais em nossas pesquisas e na prática docente, o fa‑
zemos de forma ética e responsável, devidamente respaldados
pelas normas vigentes e pela legislação brasileira.
O avanço da ciência começa com a formação ética do futu‑
ro cientista, assim como o futuro das sociedades depende da
formação ética e educacional dos cidadãos, especialmente das
crianças e jovens.
As publicações citadas no presente artigo estão acessíveis no
Portal do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação – MCTI:
www.mct.gov.br/index.php/content/view/310553.html
www.mct.gov.br/index.php/content/view/310554/O_CON‑
CEA.html

1) é necessária a regulamentação e autorização para que pro‑
fissionais biólogos e biomédicos possam adquirir, por via
institucional, anestésicos locais e gerais, como os barbitú‑
ricos, para a eutanásia de animais destinados à pesquisa e à
produção de material didático, no laboratório e em ativida‑
des de campo;
2) as universidades e demais instituições ligadas à formação
acadêmica, os institutos de pesquisa e, especialmente, as
agências de fomento, devem estabelecer políticas e pro‑
gramas que valorizem e apoiem efetivamente projetos de
inovação tecnológica e desenvolvimento voltados para a
produção de recursos didáticos. Essa prática tem sido muito
incentivada, porém nada valorizada quando da análise de
curriculum vitae. Tampouco se encontram editais destina‑
dos ao desenvolvimento de novas metodologias de ensino
ou produção de material didático voltado para o ensino
superior.
Anfíbios e serpentes são fontes inesgotáveis de moléculas
com potencial aplicação no tratamento de doenças e, por conse‑
guinte, no desenvolvimento de fármacos. No entanto, a cadeia
produtiva do conhecimento tem início no estudo da biologia
desses animais, de modo a entendermos como vivem, como

Phyllomedusa vaillantii, Porto Velho, RO (Foto: Sérgio Muniz).
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Seasonality is an environmental factor that modulates
circannual and circadian rhythms and, hence, the population
dynamics of most species outside of equatorial zone (Visser
et al., 2010). In anurans, seasonal changes in biology are well
documented in the northern hemisphere (Schmid, 1982; Cun‑
jak, 1986; Light, 1991), but little information is available for
species in temperate zones in South America, especially in the
coldest and driest season defined as “winter” (approximately
from May to August) due to the difficulty in detecting organ‑
isms in field (Sluys and Guido-Castro, 2011).
One anuran genus with an extensive radiation in middle
to high latitudinal zones of South America is Melanophryniscus

(Bufonidae). It includes 27 species of small diurnal frogs (Santos
and Grant, 2011; Peloso et al., 2012) distributed in southern and
southeastern Brazil, inter-Andean valleys of southern Bolivia,
Paraguay, Uruguay, and northern Argentina (Frost, 2013). The
activity of some species of this genus is interrupted during cold
seasons (as it is in most anurofauna in these latitudinal zones)
and the animals are extremely difficult to detect in the field (Vai‑
ra, 2005; Santos and Grant, 2011; Sluys and Guido-Castro, 2011).
Melanophryniscus moreirae (Miranda-Ribeiro, 1920), is a
strongly seasonal species. Reproductive activity in M. moreirae
occurs during the wet season (September-April), and Sluys
and Guido-Castro (2011) failed to detect any specimens

Figure 1: Localities of Melanophryniscus moreirae individuals found in dormancy in the Natural Park Itatiaia (Brazil).
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Figure 2: Melanophryniscus moreirae in dormancy. Individual found in the hi‑
bernaculum at a depth of 5‑15 cm.

Figure 3: Melanophryniscus moreirae in a torpor behavior without locomotion
capacity.

during the dry and cold season (“winter”). Melanophryniscus
moreirae is endemic to the Serra da Mantiqueira, a high altitude
(1800‑2400 m) area (Bookerman, 1967; Marques et al., 2006;
Weber et al., 2007).
Here we report the first record of Melanophryniscus moreirae
found in dormancy during winter. This record was made in
through visual encounter surveys (VES; Crump and Scott
1994; Lips et al. 2001) on 17 July 2013 in two areas of high
altitude grasslands, Parque Nacional do Itatiaia, in the munici‑
pality of Resende (22°23’432”S; 44°40’117”W Prateleiras trail;
22°22’569”S; 44°40’093”W Pedra do Altar trail; Fig. 1), Rio de
Janeiro. We found seven specimens, each in a different hiber‑
naculum with a depth 5‑15 cm in the soil and ravines (Fig. 2).
The frogs were immobile and took 12‑15 min to gain locomotor
capacity (Fig. 3).
This behavior is consistent with a dormancy state at low
temperatures, possibility related to torpor because an apparent
metabolic depression associated with the loss of locomotion
capacity for a considerable time was identified. As Light (1991)
reported for Neartic species, temperature in winter may be a
cue triggering selection of microhabitat. This factor is impor‑
tant for the minimum air temperature was ‑7°C in July (Ster‑
emberg, 2013). In this case, the hibernacula might be used as
a buffer from the extreme cold in this locality (Segadas-Vianna
and Dau, 1965). However, although this report suggests the
existence of a dormancy state and behavioral avoidance of en‑
vironmental conditions during the winter, it does not rule out
the possibility of physiological adaptation to low temperature
or dry conditions of the season.
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Beyond well known aquatic behaviors of some lizard spe‑
cies, such as running on the water in basilisks (Basiliscus),
swimming in monitors (Varanus), and diving in iguanas (Amblyrhynchus), many others lizards interact intimately with wa‑
ter (Pianka and Vitt, 2003). In particular, aquatic behaviors
like diving, swimming, and floating might constitute defensive
strategies to escape from predators (Hare and Miller, 2009).
These aquatic behaviors are commonly performed by semiaquatic lizards of several families, such as Corytophanidae
(Rand and Marx, 1967), Gymnophthalmidae (Vitt et al., 1998),
Iguanidae (Bartholomew et al., 1976), Scincidae (Miller et al.,
2010), Teiidae (Mesquita et al., 2006), Tropiduridae (Howland
et al., 1990), and Varanidae (Young et al., 2012).
However, these aquatic behaviors have also been recorded
in non-aquatic lizard species of different lineages, such as Aspidoscelis (formerly Cnemidophorus) sexlineata (Trauth et al.,
1996), Crotaphytus collaris (McAllister, 1983), Gambelia wislizenii (Medica, 2010), Copeoglossum (formerly Mabuya) nigropunctatum (Carvalho et al., 2012), Ophisaurus compressus (Durso
et al., 2013), Sceloporus clarkii (Zilstra and Wise, 2010), Scincella lateralis (Akin and Townsend, 1998), Tupinambis teguixin
(Olmos, 1995), and Uma exsul (Estrada-Rodrígues and Pacheco,
2007). Herein, we report diving, swimming and floating behav‑
iors for Tropidurus jaguaribanus (Tropiduridae), a saxicolous liz‑
ard endemic to the semi-arid Caatinga biome of northeastern
Brazil (Passos et al., 2011, 2013).
We made the observations at the Fazenda Veneza
(05°19’21”S, 38°11’58”W, GPS Datum: WGS 84), the type local‑
ity of Tropidurus jaguaribanus, located in São João do Jaguaribe
municipality, Ceará state, northeastern Brazil. This location
consists of a semi-arid Caatinga habitat with many rocky out‑
crops where the lizards are abundant. See Passos et al. (2011)
for more detailed description of the locality.
In a particular area of the study site, there are many rocky out‑
crops at the banks and inside a large artificial pond. The number
of rocks exposed above the water surface varies with the annual
precipitation cycle. Nevertheless, during the wet period (Janu‑
ary to June) there were many little islands of rocks near the edge
of the pond that comprise incompletely submerged portions of
outcrops (Figure 1). At this place, we made several occasional
observations (ad libitum) of aquatic behavior of Tropidurus

jaguaribanus during visits conducting from 2008‑2012. Howev‑
er, in April 2012 we made specific focal sampling observations
in order to photographically document the lizards’ aquatic be‑
haviors. In these occasions, we observed some adult individuals
of both sexes diving, swimming, and floating.
Diving behavior was characterized by complete immer‑
sion underwater. Submerged lizards always had their eyes
closed and limbs in direct contact with the immersed portion
of a rocky outcrop, as reported for other tropidurids (Carvalho
et al., 2012). We observed lizards submerged up to 25 cm deep
and the dives lasted at most about 5 min. This behavior does
not seem to constitute the main escape strategy of Tropidurus jaguaribanus, in view of its apparent preference for flight
to rocky crevices, but diving was always observed after human
approach. Thus, diving behavior might constitute a defensive
strategy of predator evasion.
Swimming behavior constituted displacement along the
water surface. During swimming, the lizards performed a ser‑
pentine pattern of lateral undulation of the body and tail while
paddling with hind and forelimbs alternately (Figure 2), similar
to reports for other iguanian lizards (Estrada-Rodrígues and
Pacheco, 2007; Medica, 2010). This behavior was performed

Figure 1: Islands of rocks near the edge of artificial pond, formed by partially
submerged rocky outcrops. In foreground, an adult Tropidurus jaguaribanus
basking in sunlight.
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Figure 2: Individual of Tropidurus jaguaribanus swimming toward rocky outcrops at edge of pond. Detail showing the lateral tail undulation and alternate limbs pa‑
ddling in (A) and (B).

often for lizard translocation among the rock islands and the
outcrops at the edge of the pond. Considering the saxicolous
habitat of Tropidurus jaguaribanus and the importance of rocky
substrates for its daily activities (e.g., foraging and thermoregu‑
lation), the colonization of uninhabited rocky islands might be
advantageous for the exploiters, and the capacity to swim is
essential to achieve this goal.
Floating behavior consisted of the lizard remaining motion‑
less on the surface of the water. This behavior was employed
between rounds of swimming, in which the lizards appeared
to rest and could change direction. During this behavior the
lizards presented inflated lungs, partially extended limbs and
snout above the surface of the water (Figure 3). Flotation by
lung inflation has also been recorded for other lizards (Baird,
2008; Medica, 2010). Despite the intrinsic risks of flotation,
due to vulnerability to aquatic (fishes) and aerial (birds) preda‑
tors, this behavior seems to be essential for translocation over
long distances in water.
Although Carpenter and Ferguson (1977) did not consider
diving, swimming, and floating as stereotyped behaviors of

Figure 3: A male Tropidurus jaguaribanus performing floating behavior along
the crossing between the rocky islands and the banks of pond. Note the nostrils
above the water surface.

lizards, the aquatic abilities of Tropidurus jaguaribanus are per‑
formed more frequently than expected for a typically terres‑
trial lizard. Therefore, we suggest that aquatic behaviors might
be useful for T. jaguaribanus, in a similar way as reported for
other Tropidurus species (Carvalho et al., 2012). Furthermore,
we encourage the investigation of these kinds of behaviors to
enhance our understanding of lizard behavioral repertoire.
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Eugenio Izecksohn nasceu no bairro da Tijuca na cidade do
Rio de Janeiro em 14 de maio de 1932, filho do médico, his‑
toriador e vereador Isaac Izecksohn e de Annita Davidovisch
Izecksohn. Casou-se em 10 de janeiro de 1959 com Fanny Stra‑
tievsky com quem teve três filhos Sergio, Sônia e Ana Lúcia, es‑
tes lhes dando três netos, Bernardo, Daniel e Marcos. Zoólogo
e naturalista formou-se, em 1953, Engenheiro Agrônomo pela
Escola Nacional de Agronomia (ENA), da então Universidade
Rural do Brasil, hoje Universidade Federal Rural do Rio de Ja‑
neiro (UFRRJ). Já no ano seguinte, em 1954 iniciou suas ati‑
vidades docentes na Cadeira de Zoologia Agrícola para o curso
de Agronomia e mais tarde nas disciplinas de Zoologia Geral e
Zoologia de Vertebrados para o curso de Ciências Biológicas,
do Instituto de Biologia da UFRRJ, até sua aposentadoria na
graduação, em 1992. Desempenhou alguns cargos de direção,
como Chefe do Departamento de Biologia Animal e Coordena‑
dor do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, tendo in‑
clusive participado de sua criação. Obteve na UFRRJ, em 1976,
os títulos de Doutor em Ciências e Livre Docente em Zoologia.
A partir de 1957 começou a desenvolver nesta universidade,
um núcleo de pesquisas sobre a anfibiofauna brasileira, mais
especificamente da Mata Atlântica, formando uma importan‑
te linhagem de pesquisadores em anfíbios no Brasil. Tornou-se
autor de 44 artigos científicos, descrevendo dois gêneros e 28
espécies de anfíbios e quatro de insetos. Por ter habilidade com
desenho e fotografia científica foi o principal ilustrador de qua‑
se todas as suas publicações. Seu primeiro artigo científico data

de 1959, com a publicação de um anuro da família Hylidae da
baixada fluminense, RJ, Hyla truncata, mais tarde alocada no
gênero Xenohyla, criado por ele também. Embora tivesse cap‑
turado seu primeiro exemplar em Tinguá, Município de Nova
Iguaçu em 1965, só quando obteve mais exemplares na serra,
em Sacra Família de Tinguá, Município de Paulo de Frontin,
RJ, descreveu em 1971 o Psyllophryne didactyla, uma espécie
pequenina que foi apelidada de sapo pulga de dois dedos. Para
esta espécie criou também o gênero Psyllophryne por se dife‑
renciar dos outros existentes na família Brachycephalidae. Sua
principal linha de pesquisa era em taxonomia e sistemática,
envolvendo também além de descrições de espécies, osteolo‑
gia, vocalização, desenvolvimento embrionário, descrição de
girinos, distribuição geográfica, listas de espécies, incluindo
espécies ameaçadas de extinção. Entre as revistas nacionais e
estrangeiras onde ele publicou destacam-se: Alytes, Arquivos do
Museu Nacional – Rio de Janeiro, Arquivos da Universidade Federal
Rural do Rio de Janeiro, Boletim do Museu Nacional, Contribuições
Avulsas sobre a História Natural do Brasil – Série Zoologia, Herpetologica, Papéis Avulsos de Zoologia – Museu de Zoologia USP, Revista Brasileira de Biologia, Revista Brasileira de Zoologia, Revista
da Universidade Rural – Série Ciência e Vida e Zootaxa. Foi bolsis‑
ta de produtividade do Conselho Nacional de Pesquisa – CNPq
durante muitos anos até pouco depois de sua aposentadoria.
Escreveu ainda cinco artigos de divulgação sobre anuros
em revistas como Aquarium. Em 2001, “Os intanhas e os sapos
de chifres do Brasil”, “Uma perereca que come frutos” e “Os
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Figura 1: Eugênio Izecksohn no laboratório de vertebrados na Escola Nacional
de Agronomia, atual Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro em 1954.

anfíbios brasileiros que carregam ovos nas costas”. Em 2002
“As pererecas brasileiras com capacete”. Em 2004 “Sapinhos
pigmaeus da serapileira da Mata Atlântica do Rio de Janeiro”.
Outras revistas de divulgação científica registraram Brachycephys didactylus como o menor vertebrado terrestre ou o me‑
nor sapo do planeta, entre elas Ciência-Hoje, em 1998, National Geographic em 2004 ou jornais como A Folha de São Paulo
em 1998, O Estado de São Paulo em 1998 sugerindo também
como indicador de qualidade ambiental na Mata Atlântica.
Como divulgação proferiu palestras em colégios, seminários,
jornadas de zoologia em universidades, encontro de pesqui‑
sadores em parques nacionais, simpósios e congressos sobre
temas como Anfíbios Neotropicais, Biologia Reprodutiva de
Anfíbios, Família Brachycephalidae: Histórico e Situação Atu‑
al, entre outros. Dedicou-se também concomitantemente ao
estudo dos insetos, especialmente os da ordem Coleoptera (fa‑
mília Brentidae), descrevendo entre 1962 e 1963 quatro espé‑
cies, válidas até hoje. Em junho de 1986 alertou as autoridades
sobre o aparecimento no Brasil, Rio de Janeiro, nos arredores
de Itaguaí, do mosquito Aedes albopictus (Skuse, 1894), Dipte‑
ra, Culicidae, um transmissor potencial da dengue, febre ama‑
rela e encefalite, conhecido como tigre asiático. Interessou-se
muito por pequenos insetos da ordem Hemiptera, montando
uma pequena coleção científica com vários representantes da
família Membracidae. Esta foi doada por ele, ainda em vida, ao

Departamento de Zoologia, do Instituto de Biologia da UFRJ.
Como atividades de pós-graduação, colaborou na lecionação
da disciplina de Herpetologia do Curso de Pós-Graduação em
Zoologia do Museu Nacional da Universidade Federal do Rio
de Janeiro e foi professor da disciplina de Herpetologia do
Curso de Pós-Graduação em Ciências Biológicas do Instituto
de Biologia da UFRRJ. Orientou várias dissertações e teses,
e participou de algumas dezenas de comissões examinadoras
de dissertações e teses de alunos de mestrado e de doutorado,
em diversas universidades brasileiras, como Universidade de
São Paulo – USP, Universidade Estadual Paulista – UNESP de
Botucatu, Rio Claro e Ribeirão Preto, Universidade de Campi‑
nas – UNICAMPI, Museu Nacional – UFRJ, além de examinar
algumas monografias de conclusão de cursos universitários
como UFRJ, UFRRJ e Universidade Federal do Estado do Rio
de Janeiro – UNIRIO. Após sua aposentadoria tornou-se, a
convite da direção, Pesquisador Adido ao Instituto de Biolo‑
gia da UFRJ onde colaborou na lecionação de disciplinas de
graduação e de pós-graduação e na orientação de alunos de to‑
dos os níveis, inclusive em trabalhos de campo. Nesta função
participou dos trabalhos de pesquisa e da formação de vários
pesquisadores. Entre os pesquisadores que formou direta ou
indiretamente estão Adriano Lúcio Perachi, Jorge Jim (Ulisses
Caramaschi, Elieth Spirandeli Cruz e Denise Rossa Feres), Sila
Tenório de Albuquerque, Waldir Furtado de Mendonça, Carlos
Alberto Gonçalves da Cruz, Oswaldo Luiz Peixoto, Élio Gou‑
vea, Ildemar Ferreira, Sueli Pontes de Fabio, Sergio Potsch de
Carvalho e Silva (Ronaldo Fernandes, Richard Sachsse, Luiz
Norberto Weber, Ana Claudia Reis Alves, Ana Carolina Quei‑
roz Carnaval, Mariane Targino, Fabio Hepp, Manoela Folly),
Ana Maria Paulino Telles de Carvalho e Silva (Bruno Barcellos
Annunziata, Victor Goyannes Dill Orrico, Guilherme Ramos
da Silva, Marcelle Mantoaneli Mongin, Pedro Henrique dos
Santos Dias, Daniel Barreto de Góes), Marcia dos Reis Gomes,
José Duarte Barros Filho, Isabela Deiss, Bruno Filizola, entre
outros. Em decorrência de suas atividades, foi agraciado pela
UFRRJ com o título de Professor Emérito em 1994, e foi ho‑
menageado em diversos encontros de pesquisadores como o III
Congresso Latino-Americano de Herpetologia em 1993, no I
Congresso Brasileiro de Herpetologia em 2004, no II Encontro
de Pesquisadores do Parque Nacional da Serra dos Órgãos em
2004. Em 2009 recebeu um diploma na Reserva Biológica do
Tinguá, pelo 20º aniversário da sua criação. Foi homenageado
em novembro de 2011 no encontro de pesquisadores da Reser‑
va Biológica do Tinguá. Em 2013, logo após seu falecimento foi
homenageado pela prefeitura de Paulo de Frontin (RJ), onde
o sapo-pulga se tornou o símbolo do município. Também no
mesmo ano foi homenageado no VI Congresso Brasileiro de
Herpetologia em Salvador (BA). Entre as diversas espécies de
anfíbios anuros descritas, o sapo-pulga (Brachycephalus didactylus), considerado durante anos o menor anfíbio do mundo,
foi uma das principais razões apontadas pelo IBAMA para a
criação em 1989 da Reserva Biológica do Tinguá, transforma‑
da em 1993 pela UNESCO em Patrimônio Natural da Huma‑
nidade na categoria de Reserva da Biosfera, “pela riqueza de
sua diversidade de flora e fauna”, preservando uma imensa
área florestal original no coração da Baixada Fluminense (RJ).
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Figura 2: Eugênio Izecksohn quando foi homenageado no I Congresso Brasilei‑
ro de Herpetologia em Curitiba, Julho de 2004, com seus ex-orientandos, Ana
Ma. P. Telles de Carvalho e Silva, Sergio Potsch de Carvalho e Silva e Jorge Jim
(JJ homenageado no mesmo evento).

Participou também da criação da Reserva Biológica da Pedra
Talhada (AL) de onde descreveu Dendropsophus studerae. Lu‑
tou pela preservação de áreas de mata da baixada Fluminense
entre elas FLONA Mário Xavier, Seropédica, de onde descre‑
veu Physalaemus soaresi conhecida apenas da localidade tipo,
onde hoje uma obra se encontra em litígio, a construção do
arco rodoviário. Formou uma verdadeira legião de pesquisado‑
res e naturalistas apaixonados pela profissão e que têm levado
muito adiante a pesquisa científica pura, base de tantas ciên‑
cias, e a defesa abalizada de ambientes naturais. Até os últi‑
mos dias de sua vida, impossibilitado de sair de casa, recebia
em casa pesquisadores para discutir publicações científicas ou
questões ambientais. Morreu em 03 de junho de 2013 ao lado
da família.
Espécies de anfíbios descritas por
Eugenio Izecksohn (ordem cronológica):
Hyla truncata Izeckson, 1959 (= Xenohyla truncata) (Hylidae)
Physalaemus soaresi Izecksohn, 1965 (Leptodactylidae)
Dendrophryniscus leucomystax Izecksohn, 1968 (Bufonidae)
Psyllophrine didactyla Izecksohn, 1971 (= Brachycephalus didactylus) (Brachycephalidae)
Leptodactylus marambaiae Izecksohn, 1976 (Leptodactylidae)
Phyllomedusa marginata Izecksohn & Cruz, 1976 (= Phrynomedusa marginata) (Hylidae)
Pipa arrabali Izecksohn, 1976 (Pipidae)
Proceratophrys laticeps Izecksohn & Peixoto, 1981
(Odontophrynidae)
Zachaenus carvalhoi Izecksohn, 1983 (Cyclorhamphidae)
Megaelosia lutzae Izecksohn & Gouvêa, 1987 (Hylodidae)
Euparkerella cochranae Izecksohn, 1988 (Craugastoridae)
Euparkerella robusta Izecksohn, 1988 (Craugastoridae)
Euparkerella tridactyla Izecksohn, 1988 (Craugastoridae)
Dendrophryniscus berthalutzae Izecksohn, 1994 (Bufonidae)

Figura 3: Eugênio Izecksohn na Herpetologia do Museu Nacional com José
Pombal Jr. e Sergio Potsch de Carvalho e Silva em 2011.

Dendrophryniscus bokermanni Izecksohn, 1994 (= Amazophrynella bokermanni) (Bufonidae)
Dendrophryniscus carvalhoi Izecksohn, 1994 (Bufonidae)
Dendrophryniscus stawiarskyi Izecksohn, 1994 (Bufonidae)
Chiasmocleis atlantica Cruz, Caramaschi & Izecksohn, 1997
(Microhylidae)
Chiasmocleis capixaba Cruz, Caramaschi & Izecksohn, 1997
(Microhylidae)
Chiasmocleis carvalhoi Cruz, Caramaschi & Izecksohn, 1997
(Microhylidae)
Proceratophrys phyllostomus Izecksohn, Cruz & Peixoto, 1999
(Odontophrynidae)
Proceratophrys subguttata Izecksohn, Cruz & Peixoto, 1999
(Odontophrynidae)
Hyla studerae Carvalho-e-Silva, Carvalho-e-Silva & Izecksohn,
2003 (= Dendropsophus studerae) (Hylidae)
Proceratophrys paviotii Izecksohn Cruz, Prado & Peixoto, 2005
(Odontophrynidae)
Gastrotheca megacephala Izecksohn, Carvalho-e-Silva & Izeck‑
sohn, 2009 (Hemiphractidae)
Dendrophryniscus organensis Carvalho-e-Silva, Mongin, Izeck‑
sohn & Carvalho-e-Silva, 2010 (Bufonidae)
Brachycephalus margaritatus Pombal & Izecksohn, 2011
(Brachycephalidae)
Espécies de insetos descritas por Eugenio Izecksohn:
Ulocerus albiornatus Izecksohn, 1962 (Brentidae)
Ulocerus urocerophorus Izecksohn, 1963 (Brentidae)
Ulocerus fasciatus Izecksohn, 1963 (Brentidae)
Ulocerus longirostris Izecksohn, 1963 (Brentidae)
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Espécies descritas em homenagem a
Eugenio Izecksohn (ordem cronológica)
AMPHIBIA
Hyla izecksohni Jim & Caramaschi, 1979 (= Bokermannohyla izecksohni) (Hylidae)
Cycloramphus izecksohni Heyer, 1983 (Cyclorhamphidae)
Crossodactylodes izecksohni Peixoto, 1983 (Cyclorhamphidae)
Eleutherodactylus izecksohni Caramaschi & Kisteumacher, 1989
(= Iscnocnema izecksohni) (Brachycephalidae)
Xenohyla eugenioi Caramaschi, 1998 (Hylidae)
Hyla eugenioi Carvalho-e-Silva & Carvalho-e-Silva, 2005
(= Aplastodiscus eugenioi) (Hylidae)
Brachycephalus izecksohni Ribeiro, Alves, Haddad e Reis, 2005
(Brachycephalidae)
Proceratophrys izecksohni Dias, Amaro, Carvalho-e-Silva & Ro‑
drigues, 2013 (Odontophrynidae)
OSTEICHTHYES (Cyprinodontiformes: Rivulidae)
Cynolebias izecksohni Cruz, 1983 (= Xenurolebias izecksohni)
MAMMALIA (Chiroptera: Vespertilionidae)
Myotis izecksohni Moratelli, Peracchi, Dias & Oliveira, 2011
NEMATODA (Cystidicolidae)
Heliconema izecksohni Fabio, 1982 (= Pseudoproleptus izecksohni)
ARACHNIDA (Opiliones: Gonyleptidae)
Izecksohnopilio eugenioi Soares, 1977
Principais publicações de Eugenio Izecksohn
Izecksohn, E. 1959. Uma nova espécies de “Hylidae” da Baixada
Fluminense, Estado do Rio de Janeiro, Brasil. Revista Brasileira de Biologia, 19: 259‑264.
Izecksohn, E. 1962. Contribuição ao estudo das espécies do gê‑
nero Ulocerus Dalman (Coleoptera, Brentidae). Boletim do
Museu Nacional, Nova série, 237: 1‑5.
Izecksohn, E. 1963. Três novas espécies do gênero Ulocerus Dal‑
man, da Região Amazônica (Coleoptera, Brentidae). Revista
Brasileira de Biologia, 23(4): 413‑419.
Izecksohn, E. 1965. Uma nova espécie de Physalaemus Fitzin‑
ger do Estado do Rio de Janeiro (Amphibia, Anura). Revista
Brasileira de Biologia, 25: 165‑168.
Izecksohn, E. 1968. Nova espécie de Dendrophryniscus do Es‑
tado do Rio de Janeiro (Amphibia, Salientia). Revista Brasileira de Biologia, 28(4): 357‑362.
Izecksohn, E. 1971. Variação no Padrão Vertebral de Dendrophryniscus brevipollicatus Espada (Amphibia, Anura). Arquivos do Museu Nacional do Rio de Janeiro, 54: 129‑136.
Izecksohn, E., Jim, J., Albuquerque, S. T. & Mendonça, W. F.
1971. Observações sobre o desenvolvimento e os hábitos
de Myersiella subnigra (Miranda-Ribeiro) (Amphibia, Anura,
Microhylidae). 54: 69‑73.
Izecksohn, E. 1971. Novo Gênero e Nova Espécie de Brachyce‑
phalidae do Estado do Rio de Janeiro, Brasil (Amphibia,

Anura). Boletim do Museu Nacional do Rio de Janeiro, Zoolo‑
gia, Nova Série, 280: 1‑12.
Izecksohn, E. 1971. Sobre a distribuição de alguns anfíbios
anuros descritos da Baixada Fluminense, Estado do Rio de
Janeiro, Brasil. Arquivos da Universidade Federal Rural do Rio
de Janeiro, 1: 5‑7.
Izecksohn, E. & Albuquerque, S. 1972. Algumas observações
sobre o desenvolvimento de Eleutherodactylus venancioi B.
Lutz (Amphibia, Anura). Arquivos da Universidade Federal
Rural do Rio de Janeiro, 2(1): 13‑15.
Izecksohn, E. & Albuquerque, S. 1972. Notas Sobre hábitos ali‑
mentares, em cativeiro, de Ceratophrys aurita Raddi e Siphonops annulatus (Amphibia, Anura e Gymnophiona). Arquivos
da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, 2(2): 59‑61.
Izecksohn, E. & Cruz, C. A. G. 1972. Notas Sobre os Girinos de
Dendrophryniscus leucomystax Izecksohn e D. brevipollicatus
Espada (Amphibia, Anura, Bufonidae). Arquivos da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, 2(2): 63‑69.
Izecksohn, E. 1976. Uma Nova Espécie de Leptodactylus do Es‑
tado do Rio de Janeiro, Brasil (Amphibia, Anura, Leptodac‑
tylidae). Revista Brasileira de Biologia, 36(2): 527‑530.
Izecksohn, E. 1976. Uma Nova Espécie de Pipa, do Estado do
Amazonas, Brasil (Amphibia, Anura, Pipidae). Revista Brasileira de Biologia, 36(2): 507‑510.
Izecksohn, E. 1976. O Status Sistemático de Phryniscus proboscideus Boulenger (Amphibia, Anura, Bufonidae). Revista
Brasileira de Biologia, 36(2): 341‑345.
Izecksohn, E. & Cruz, C. A. G. 1976. Nova Espécie de Phyllome‑
dusinae do Estado do Espirito Santo, Brasil (Amphibia, Anu‑
ra, Hylidae). Revista Brasileira de Biologia, 36(1): 257‑261.
Izecksohn, E., Cruz, C. A. G. & Peixoto, O. L. 1979. Notas sobre
o girino de Proceratophrys boiei Wied (Amphibia, Anura, Lep‑
todactylidae). Revista Brasileira de Biologia, 39(1): 233‑236.
Izecksohn, E. & Peixoto, O. L. 1980. Sobre A Utilização do
Nome Stombus precrenulatus Miranda-Ribeiro, 1937 e a Va‑
lidez da Espécie (Amphibia, Anura, Leptodactylidae). Revista Brasileira de Biologia, 40(3): 605‑609.
Izecksohn, E. & Peixoto, O. L. 1981. Nova Espécie de Proceratophrys, da Hileia Bahiana, Brasil (Amphibia, Anura, Lepto‑
dactylidae). Revista Brasileira de Biologia, 41(1): 19‑24.
Peixoto, O. L., Izecksohn, E. & Cruz, C. A. G. 1981. Notas sobre
o girino de Proceratophrys laticeps (Amphibia, Anura, Lep‑
todactylidae). Revista Brasileira de Biologia, 41(3): 553‑555.
Izecksohn, E. 1982. Uma Nova Espécie de Zachaenus Cope, do
Estado do Espirito Santo, Brasil (Amphibia, Anura, Lepto‑
dacytlidae). Arquivos da Universidade Federal Rural do Rio de
Janeiro, 5(1): 7‑11.
Izecksohn, E.; Gouvea, E. 1983. Sobre A Identidade de Elosia
glabra Miranda-Ribeiro (Amphibia, Anura, Leptodactyli‑
dae). Arquivos da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro,
6(2): 221‑223.
Peixoto, O. L., Cruz, C. A. G., Izecksohn, E. & Carvalho-e-Silva,
S. P. 1984. Notas sobre o girino de Proceratophrys precrenulata (Amphibia, Anura, Leptodactylidae). Arquivos da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, 7(1): 83‑86.
Izecksohn, E. & Gouvea, E. 1985. Nova Espécie de Megaelosia,
de Itatiaia, Estado do Rio de Janeiro (Amphibia, Anura,
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Leptodactylidae). Arquivos da Universidade Federal Rural do
Rio de Janeiro, 8(1‑2): 17‑22.
Izecksohn, E. 1988. Algumas Considerações sobre o Gênero Euparkerella, com a Descrição de Três Novas Espécies (Amphi‑
bia, Anura, Leptodactylidae). Revista Brasileira de Biologia,
48(1): 59‑74.
Izecksohn, E. 1993. Três Novas Espécies de Dendrophryniscus
Jimenes de La Espada das Regiões Sudeste e Sul do Brasil
(Amphibia, Anura, Bufonidae). Revista Brasileira de Zoologia, 10(3): 473‑488.
Izecksohn, E. 1993. Nova Espécie de Dedrophryniscus da Região
Amazônica (Amphibia, Anura, Bufonidae). Revista Brasileira
de Zoologia, 10(3): 407‑412.
Cruz; C. A. G.; Caramaschi, U. & Izecksohn, E. 1997. The Ge‑
nus Chiasmocleis Mehely, 1904 (Anura, Microhylidae) in the
Atlantic Rain Forest of Brazil, with Description of Three
New Species. Alytes, 15(2): 49‑71.
Carvalho-e-Silva, S. P. & Izecksohn, E. 1996. Um Conjunto de
Ovos Observado no Dorso de Crossodactylus gaudichaudii
(Amphibia, Anura, Leptodactylidae). Parasitismo ?. Revista
Universidade Rural, Serie Ciências da Vida, 18(1‑2): 109‑110.
Izecksohn, E. 1996. Novo Gênero de Hylidae Brasileiro (Am‑
phibia, Anura). Revista Universidade Rural, Serie Ciências da
Vida, 18(2): 47‑52.
Izecksohn, E. & Peixoto, O. L. 1996. Uma Grande Concentração
de Indivíduos de Proceratophrys laticeps (Amphibia, Anura,
Leptodactylidae). Revista Universidade Rural, Serie Ciências
da Vida, 18(1‑2): 105‑107.
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Serie Ciências da Vida, Rio de Janeiro, 20(1‑2): 37‑54.
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Os Primeiros Tempos
A emigração italiana para o Brasil teve seu ápice entre os
anos 1878‑1920. Entre aqueles que aqui chegaram estava o
médico G. Franco Grillo, que saiu da região da Calábria, no sul
da Itália, por causa de sua opção política, muito malvista por
lá. Era seguidor de Giovanni Rossi (1856‑1943), que pregava o
anarquismo, movimento baseado na teoria que todo e qualquer
tipo de governo por princípio estaria errado. Franco Grillo, fu‑
gindo da perseguição policial, tornou-se médico de bordo em
diversos navios, acabando por vir a estabelecer-se no Estado do
Paraná, sul do Brasil, onde comprou as terras da chamada fa‑
zenda Palmeiras. Giovanni Rossi, por sua vez, viera para o Bra‑
sil a convite do Imperador D. Pedro II para melhorar a produção
agrícola do Império. Giovanni Rossi e Franco Grillo, novamente
reunidos, viriam a fundar a chamada Colônia Cecília, uma ini‑
ciativa anarquista que se estabeleceu na região de Palmeiras.
O princípio anarquista foi seguido naquela colônia entre 1890
a 1894, quando foi dissolvida e seus membros retornaram à
Itália ou se dispersaram por vários estados do Brasil. Franco

Grillo foi para São Paulo e ali nasceu seu filho Carlos Alberto
Vanzolini (1903‑1953), que recebeu o nome de família de seu
avô, Giuliano Vanzolini, um latinista que, entre outras coisas,
traduziu e publicou o “De Rerum Natura”, célebre tratado de his‑
tória natural de Titus Lucretius Carus, do latim para o italiano.
Carlos Alberto Vanzolini graduou-se em Engenharia Civil
pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo em 1925,
com apenas 22 anos de idade. Futuramente, tornou-se, professor
catedrático da Escola Politécnica em 1943. Era um homem muito
formal e convencional, “que tinha quatro lados e quatro ângulos
rigorosamente iguais” segundo seu filho Paulo Emilio Vanzolini,
exigente quanto à educação e retidão de caráter. Casou-se com
Finoca Giudice Vanzolini, que sempre atuou em atividades ape‑
nas domésticas, e o casal teve três filhos: Paulo Emílio, o mais
velho, Cláudio Eugênio, que viria a tornar-se engenheiro como
o pai, e Maria Alice (Silva Leme, por casamento), professora de
psicologia aposentada pela Universidade de São Paulo.
Portanto, Paulo Emílio Vanzolini vem de uma família inte‑
lectual e acadêmica. Nasceu no bairro do Cambuci, na região
central da cidade de São Paulo, capital do Estado de São Paulo,
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Brasil, em 25 de abril de 1924 (apesar de seu registro oficial
ter sido datado de 25 de abril de 1923, como pode ser visto em
seu certificado militar reproduzido no livro “Tempos de Cabo de
Paulo Vanzolini”, publicado em 1981).
Na infância, dos quatro aos seis anos, morou no Rio de Ja‑
neiro (RJ), para onde sua família se mudara tendo em vista
que seu pai fora contratado como engenheiro responsável pela
construção do tradicional Instituto de Educação, na Tijuca. De
volta a São Paulo, estudou inicialmente no Liceu Nacional Rio
Branco, mudando depois para o Ginásio Estadual, escola públi‑
ca que tinha ensino muito melhor. Como muitas crianças com
inteligência acima da média, Paulo Emílio odiava a escola. Aos
dez anos de idade, entretanto, teve que enfrentar o exame de
admissão ao nível ginasial e seu pai, sabendo de seu pouco ape‑
tite pelos estudos, prometeu-lhe uma bicicleta, caso passasse.
Esse “suborno” funcionou e ele foi aprovado entre os primeiros
colocados. Recebeu a bicicleta e, de posse de seu novo meio de
transporte, dirigiu-se ao Instituto Butantan, situado próximo à
sua residência. Ficou maravilhado com as serpentes que se mo‑
viam nos viveiros e tomou sua primeira grande decisão na vida:
seria um cientista, para trabalhar com serpentes. Para tanto,
três vezes por semana, as segundas, quartas e sextas-feiras, ele
se dirigia ao Instituto Butantan com sua bicicleta. Nesses dias
as caixas com serpentes chegavam ao Butantan, transportadas
por estradas de ferro a partir de diversas localidades de todo o
Estado de São Paulo e mesmo de outros pontos do País. As ser‑
pentes que chegavam eram primariamente destinadas à produ‑
ção de soros antiofídicos. O menino Paulo Emílio inicialmente
observava, depois de algum tempo auxiliava na abertura das
caixas, na retirada das serpentes, na sua identificação e desti‑
nação adequada a cada uma delas. Assim ele iniciou seu apren‑
dizado dos nomes científicos e populares das serpentes, por ób‑
vio primeiramente ligados às espécies peçonhentas. À mesma
época, Paulo Emílio manteve sua própria coleção de serpentes
vivas em sua casa, com o encorajamento de seu pai e apenas
tolerância de sua mãe.
Um segundo evento marcou a vida de Paulo Emílio Vanzo‑
lini quando seu pai, no início da década de 1940, presenteou-o
com uma viagem a Belém, no Estado do Pará. Lá ele visitou o
Museu Paraense Emílio Goeldi e teve contato com um grupo

de coletores profissionais de lepidópteros que se preparavam
para embarcar em uma excursão de coleta. Ele foi convidado
e aceitou acompanhá-los, tendo seu primeiro contato direto
com a Floresta Amazônica. Assombrado, decidiu se empenhar
profundamente em realizar trabalhos de campo profissionais
naquele bioma no futuro.

Figura 1: Harvard University, Cambridge, Massachusetts (USA). 1951. Ph.D.
em Zoologia. Paulo E. Vanzolini indicado pela seta.

Figura 2: Paulo E. Vanzolini, Diretor do Museu de Zoologia da Secretaria de
Agricultura do Estado de São Paulo, em 1962.

Os Tempos de Universidade e Exército
Paulo Emílio foi criado em um ambiente universitário,
culto, com uma boa biblioteca em casa e contato com muitos
professores e pesquisadores amigos de seu pai. Quando estava
para terminar seu curso científico (equivalente ao atual segun‑
do grau), no início da década de 1940, ele aconselhou-se com
seu pai sobre como continuar seus estudos para tornar-se um
cientista especializado em herpetologia. Seu pai, por sua vez,
perguntou ao seu colega André Dreyfuss (1897‑1952), médico e
geneticista, discípulo de Theodosius Dobzhansky (1900‑1975)
e então diretor da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras (atu‑
almente Instituto de Biociências) da Universidade de São Pau‑
lo. Sabendo do sério interesse de Paulo Emílio por vertebrados,
Dreyfuss sugeriu que ele evitasse o curso de História Natural
e fizesse o curso de Medicina, que tinha melhor base para ver‑
tebrados. Dreyfuss teria dito: “Se você quiser fazer zoologia de
vertebrados, vá para a Faculdade de Medicina onde vai estudar
anatomia, histologia, embriologia e fisiologia num curso básico
de primeiro nível. O resto você rola com a barriga”. Ponderou,
ainda, que o curso de História Natural era muito voltado para
invertebrados, dada a influência de Ernst Marcus (1893‑1968),
então catedrático do Departamento de Zoologia, sendo seus
assistentes todos especialistas em invertebrados e, muito pior,
sem nenhuma visão evolutiva. Não serviria a seus propósitos
e melhor seria fazer o curso médico. Depois ele poderia ir para
os Estados Unidos ou à Europa para fazer o doutoramento na
área que desejasse. Paulo Emílio seguiu o conselho de Dreyfuss
e, após dois anos de curso pré-médico e seis anos de Faculdade
de Medicina, formou-se médico pela Universidade de São Paulo
em 1947. Nunca viria a exercer a Medicina e orgulhava-se de
nunca ter posto a mão em nenhum doente.
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Durante a escola médica, Paulo Emílio teve uma breve par‑
ticipação política e, como todo estudante daquele tempo, era
contra o governo de Getúlio Dornelles Vargas (1882‑1954), en‑
tão no final de seu longo primeiro período de presidência do
Brasil (1930‑1945). A repressão contra os estudantes era severa
e ele, por essa época, alistou-se para o serviço militar. Durante
1944‑1945, contrariamente a seus companheiros que em geral
optavam ir para o Centro Preparatório de Oficiais da Reserva
(CPOR), ele preferiu servir como soldado raso na brigada de ca‑
valaria montada do Exército Brasileiro. O próprio Paulo Emílio
Vanzolini viria a declarar “A Cavalaria foi uma escola de vida
para mim: era aquela coisa de amansar cavalo e policiar zona
de baixo meretrício. Era uma vida fabulosa, se bem que nós fre‑
quentávamos coisa melhor, não aquele ‘fundo de poço raspa‑
do’”. Ao dar baixa, tinha a patente de cabo.
O Departamento de Zoologia, o Doutorado e a FAPESP
Em novembro de 1946, Paulo Emílio, após completar seu
serviço militar, foi indicado como biologista do Departamento
de Zoologia (futuro Museu de Zoologia), da Secretaria de Agri‑
cultura do Estado de São Paulo. Não havia necessidade de maior
titulação para o cargo e seu contrato era em tempo parcial, uma
condição comum para os novos contratados naquela época.
Em sua nova função, o agora cientista Paulo Emílio Vanzolini
desabrocha. Sua primeira incumbência foi identificar os quase
1.200 exemplares da coleção de répteis e, usando os catálogos
de George A. Boulenger (1858‑1937) para identificar as espé‑
cies, apaixonou-se pelo estudo dos lagartos. Esses animais se‑
riam seu principal objeto de estudo durante toda sua vida.
Vanzolini sempre foi contrário ao sistema de cátedras adota‑
do na Universidade de São Paulo, herança da tradição europeia.
Nesse sistema, o professor catedrático tinha uma posição quase
ditatorial, fazendo todas as outras indicações para contratação
de seus assistentes, os quais estavam sempre à sua disposição,
muitas vezes sem que fosse levada em conta sua competência,
mas apenas seu grau de servilismo. Por outro lado, acredita‑
va no sistema americano, que privilegiava a competência e a
produtividade. Assim, decidiu fazer seu doutorado nos Estados
Unidos da América e, considerando-se já bastante conhecedor
de evolução, ele queria fazer alguma coisa que o fizesse apren‑
der anatomia de répteis. Novamente ele seguiu o conselho de
seu pai, que lhe teria dito: “Não vá para uma universidade, vá
para um professor. Procure o melhor do mundo, e se ele não te
aceitar, procure o segundo melhor”. Para tanto, buscou orien‑
tação de Alfred Russel Romer (1894‑1973), da Universidade de
Harvard, em Cambridge, Massachusetts (USA). Para seu pró‑
prio espanto, segundo ele mesmo, foi aceito em 1947. Após o
casamento com Ilse Vanzolini, então secretária da Reitoria da
Universidade de São Paulo e com quem viria a ter seis filhos,
Paulo Emílio mudou-se com a mulher para os Estados Unidos.
Em janeiro de 1951, em apenas cinco semestres, obteve seu
doutorado (PhD) com a tese intitulada “Evolution, adaptations
and distribution of the amphisbaenid lizards (Sauria, Amphisbaenidae)”. Ele sempre agradecia o conselho de André Dreyfuss,
porque seu curso médico preenchera quase todos os requisitos

de Harvard em termos de disciplinas. Durante sua estadia em
Harvard (Figura 1), Paulo Emílio interagiu com importantes
cientistas e pesquisadores. Sempre achava a atmosfera geral de
lá muito sufocante, visto que quase todos os estudantes viviam
suas vidas centradas em atividades científicas, em contraste
com o ambiente muito mais boêmio que experimentara na Uni‑
versidade de São Paulo. Lá, porém, foi que ele estabeleceu só‑
lida amizade com Ernst E. Williams (1944‑1998), contada por
ele próprio como uma das mais importantes em sua vida e que
viria a ser coautor da sua destacada “Teoria dos Refúgios”.
De volta ao Museu de Zoologia, em 1952, Vanzolini reassu‑
miu suas funções, mas ainda em tempo parcial e seu parco salá‑
rio não era suficiente para cobrir seus débitos. Então, comentou
com seu pai que procuraria outro emprego, para suplementar o
salário parcial. Seu pai considerou um desperdício e se propôs a
auxiliá-lo financeiramente para que ele pudesse dedicar-se inte‑
gralmente à pesquisa. Porém, em 1953 seu pai viria a falecer 14
meses após um diagnóstico de câncer e, sem maiores meios de
subsistência, Paulo Emílio retomou seus contatos com o meio
artístico e trabalhou para uma rede de televisão da época (TV
Record), produzindo um show de variedades semanal. Ele dizia
“Por meia hora por semana, eles me pagam mais que um mês
inteiro no museu”. Durante os anos de 1953‑1954 ele trabalhou
nas duas funções, reequilibrando suas finanças, até que obteve
uma posição em tempo integral no Museu de Zoologia, abando‑
nando sua carreira de produtor de televisão.
Em 1959, como assessor científico da Secretaria de Agricul‑
tura do Estado de São Paulo, Vanzolini participou do movimen‑
to de professores e pesquisadores que propunham a criação de
uma fundação de amparo à pesquisa, que já estava prevista na
Constituição Estadual, mas nunca fora implementada. Incum‑
bido de redigir o anteprojeto de implantação e regulamentação
dessa fundação por ordem do então governador Carlos Alberto
Alves de Carvalho Pinto (1910‑1987), em seu mandato entre
1959‑1963, Vanzolini foi novamente para os Estados Unidos.
Baseando-se nas estruturas das fundações Guggenheim e Ford,
estabeleceu um moderno sistema de gestão e manutenção de
recursos que perdura basicamente até hoje. Assim foi criada a
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo – FA‑
PESP, um dos mais importantes órgãos de fomento científico
do País. Paulo Emílio Vanzolini foi membro do primeiro Con‑
selho Superior da FAPESP e conselheiro em três gestões, entre
1961‑1967, 1977‑1979 e 1986‑1993.
O Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo
Em 1969, Paulo Emílio Vanzolini apoiou a transferência do
Departamento de Zoologia da Secretaria de Agricultura do Esta‑
do de São Paulo para a Universidade de São Paulo, como Museu
de Zoologia. Assim a instituição passaria a fazer parte da co‑
munidade intelectual acadêmica e seus servidores poderiam eles
próprios se envolver em atividades de ensino superior e orienta‑
ção. Ele mesmo foi orientador de 38 estudantes de doutorado na
Universidade de São Paulo, em diversas áreas de conhecimento.
Vanzolini, ou apenas Vanzo para os colegas de profissão
científica e como anotava nos rótulos de exemplares como
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coletor ou determinador – ou, ainda, simplesmente Paulinho
no meio artístico – foi indicado Diretor do Museu de Zoologia
em 1962 (Figura 2). Nesse cargo ele permaneceria por 31 anos,
até sua aposentadoria compulsória, aos 70 anos de idade, em
1993. Após sua aposentadoria, foi designado Professor Emé‑
rito da Universidade de São Paulo (2004). Durante todo esse
tempo ele esteve sempre envolvido com o dia-a-dia da curado‑
ria das coleções de anfíbios e répteis (bem como, ocasionalmen‑
te, de aves e mamíferos), além das questões administrativas.
Segundo Heyer (2004), por muitos anos o dia de Paulo Emílio
Vanzolini era dividido em partes. Às 07:30 hs um motorista o
apanhava em sua casa e o levava ao Museu de Zoologia, onde
ele passava a manhã envolvido com pesquisa e curadoria das
coleções (Figura 3). Após o almoço, ele cuidava das funções ad‑
ministrativas na Diretoria e depois retornava à herpetologia.
À noite, visitava um ou dois bares e casas de shows para ouvir
música popular brasileira.
Paulo Emílio Vanzolini alcançou renome científico interna‑
cional em 1970, com a publicação de sua “Teoria dos Refúgios”
(apesar de que esse nome não aparece em nenhum lugar do
trabalho). Segundo ele próprio, a teoria versa “sobre ciclos de
vegetação no Amazonas. O clima fica mais seco, depois mais
úmido, e acaba criando “ilhas” de vegetação sem contato umas
com as outras. O lagarto fica ali e vai se diferenciando. Quando
o clima permite que as ilhas se juntem de novo, os lagartos já
não conseguem procriar. Já são espécies diferentes”. A publica‑
ção desse trabalho, entretanto, passou por grande vicissitude.

Figura 3: Paulo E. Vanzolini preparando rótulos de exemplares das coleções
(acima) e em seu laboratório no Museu de Zoologia da Universidade de São
Paulo (abaixo), na década de 2000.

Quando estava a seis meses de concluir o estudo, Vanzolini re‑
cebeu um artigo da prestigiosa revista Science para emitir um
parecer. O trabalho, de autoria do ornitólogo alemão Jürgen
Haffer (1932‑2010), trazia basicamente a mesma hipótese pre‑
conizada por ele, que não se amofinou: “Entusiasmado, mandei
uma carta para ele contando que havia uma grande coincidên‑
cia. Ele veio de Johannesburgo para São Paulo, e nós acabamos
com a cerveja da cidade!”
Vanzolini foi eleito membro efetivo da Academia Brasileira
de Ciências em 17/12/1963. Apesar de não ter sido um acadê‑
mico assíduo, participou de importantes iniciativas em termos
de publicações e expedições científicas especialmente durante
os 15 anos em que seu grande amigo Aristides Pacheco Leão
(1914‑1993) foi presidente da Academia. Em 1965 ele prestou
o concurso de Livre Docência do Instituto de Biociências da
Universidade de São Paulo.
Paulo Emílio Vanzolini sempre teve verdadeiro fascínio pela
Amazônia (Figura 4), a qual visitara pela primeira vez nos anos
1940. Fez diversas viagens à região, mas a principal iniciativa
de que tomou parte foi a Expedição Permanente à Amazônia
(EPA). Sob sua supervisão, dois barcos – chamados “Garbe”,
um dos primeiros grandes coletores do Museu de Zoologia, e
“Lindolpho Guimarães”, grande especialista em ectoparasitos
–, serviam como base para alojamento e laboratório, cada um
com apoio de duas canoas para deslocamentos mais curtos; de
1966 a 1975, a EPA percorreu uma infinidade de rios, lagos,
igarapés, furos e paranás na Amazônia, dando imenso aporte
de material para todas as coleções do Museu de Zoologia. Mas
Vanzolini também não se esquecia de outros ambientes, tan‑
to que, por exemplo, década de 1970 manteve pesquisadores
e coletores residentes no Nordeste do Brasil, para obter repre‑
sentativa coleção da fauna das caatingas, e na década de 1980
coordenou extensivas expedições ao longo da BR‑364, Rodovia
Cuiabá-Porto Velho, como forma de aumentar a representativi‑
dade de espécies do cerrado nas coleções. Hoje em dia, aquela
pequena coleção com 1.200 exemplares que Vanzolini assumiu
em 1946 transformou-se em uma coleção com mais de 230.000
exemplares, sendo uma das sete maiores coleções herpetológi‑
cas do mundo.
Além de coletas, Vanzolini também era ávido em adquirir
coleções e livros. Ele sempre considerou a música uma ativi‑
dade acessória, a ser desenvolvida nas horas vagas. Nas lon‑
gas horas de viagens pelos confins do Brasil, nas esperas para
observar o comportamento de um animal, nos dias em que a
chuva não permitia que fosse ao campo, ou mesmo nas saídas
para a noite de São Paulo, aí eram as horas de pensar em música
e compor. No ambiente de trabalho, raramente falava em mú‑
sica. Porém, a música teve indiretamente grande importância
pela sua influência na formação e crescimento do acervo das
coleções e de sua biblioteca: era dinheiro extra que entrava de
vez em quando. Vanzolini dizia que dinheiro de música, ou
seja, aquele pagamento decorrente de direitos autorais de suas
músicas, não podia entrar no orçamento, porque não era certo
de sempre recebê-lo. Às vezes vinha um pouco, depois de um
tempo indeterminado podia vir mais ou menos, ou podia não
vir. Assim, dizia ele, “Se o dinheiro de música entrar no orça‑
mento, a patroa em casa pode acostumar e fica difícil manter
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o equilíbrio. Melhor não acostumar”. E, assim, tudo o que ele
chamava de “dinheiro de música” era guardado na “Fundação
Volta Por Cima” – uma gaveta em sua mesa de trabalho – para
ser aplicado na compra de exemplares zoológicos para as cole‑
ções e, principalmente, para adquirir livros. Tinha contato com
grandes livreiros e antiquários internacionais, dos quais adqui‑
ria obras muito raras – e caras!
Digno de nota, ainda, foi a aquisição da coleção Werner C.
A. Bokermann pelo Museu de Zoologia, algo que praticamente
dobrou o acervo de anfíbios da instituição na época. Werner
Carlos Augusto Bokermann (1929‑1995) foi contratado como
taxidermista e zelador no Departamento de Zoologia em 1947
e, já em 1950, foi designado à Seção de Herpetologia, domínio
de Paulo Emílio Vanzolini (Figura 5). Bokermann, entretanto,
estava interessado no estudo dos anfíbios, um grupo que ab‑
solutamente não interessava a Vanzolini. Porém, algum tempo
após o retorno de Vanzolini de Harvard, houve um sério de‑
sentendimento entre os dois. Em 1969, com a incorporação do
Museu de Zoologia à Universidade de São Paulo, Bokermann se
viu transferido para o Instituto de Biociências. Concomitante‑
mente, ele obteve um cargo na Fundação Parque Zoológico de
São Paulo, na seção de aves, ocupação que viria a desenvolver
pelo restante de sua vida profissional. Porém, Werner Boker‑
mann não abandonou o estudo dos anfíbios e empenhou-se
em formar uma coleção para embasar seus estudos. Viajou por
todo o país, muitas vezes subvencionado por Carlos Alberto
Campos Seabra, médico e rico financista aficionado por cole‑
ções de insetos e de beija-flores (Bokermann coletava esses
animais para ele durante o dia e os anfíbios para sua coleção à
noite), por recursos particulares e alguma verba pública. Mon‑
tou um sistema de permuta de exemplares com instituições
do mundo todo. Tinha coletores amigos que constantemente
lhe enviavam exemplares. Com isso, Bokermann reuniu uma
grande, representativa e importante coleção, incluindo muitos
tipos, que ficava abrigada em sua residência. Essa coleção ele di‑
zia que não seria incorporada ao Museu de Zoologia enquanto
Vanzolini – o “Homem do Cachimbo”, como ele o chamava – es‑
tivesse vivo, embora reconhecesse que era a instituição com a
melhor estrutura curatorial no Brasil. Após a morte de Boker‑
mann, entretanto, ocorrida em 01 de abril de 1995, Paulo Emí‑
lio Vanzolini buscou contato com sua viúva e filhos através de
pesquisadores mutuamente conhecidos e logrou comprar toda
a coleção de anfíbios para o Museu de Zoologia, através de um
financiamento direto da FAPESP. Hoje em dia, a coleção Wer‑
ner C. A. Bokermann está toda incorporada e disponível para
estudos no Museu de Zoologia da USP.
Paulo Emílio Vanzolini continuou a trabalhar assiduamente
no Museu de Zoologia mesmo após sua aposentadoria compul‑
sória. Em 2008, ele doou ao Museu de Zoologia o acervo de sua
biblioteca particular de 25.000 livros, na qual constavam obras
raras, periódicos e mapas. Ali estava virtualmente tudo que
fora publicado sobre a herpetologia sul-americana (e mesmo
mundial) até aquela data, sempre através das edições originais
garimpadas em inúmeros livreiros internacionais durante toda
sua vida. Após isso, deixou de frequentar o Museu de Zoologia
porque, como ele mesmo disse, “quando eu fecho uma etapa, eu
fecho mesmo.” Depois disso, dedicou-se à sua segunda paixão: a

música popular brasileira. Ele mesmo dizia que não gostava de
fazer show, mas apreciava muito assistir.
Vanzolini, é bom que se diga, possuía uma personalidade
muito difícil e opiniões muitas vezes altamente controversas.
Por exemplo, perguntado certa vez sobre se achava importante
a capacidade de escrever de forma acessível e atingir um pú‑
blico mais amplo, ele simplesmente respondeu: “Eu não ligo
muito para o público.” E se não considerava isso uma visão mui‑
to elitista: “Sou elitista mesmo. Faço ciência para mim e mais
meia dúzia de caras. Cada um que faça o seu serviço e me deixe
com o meu.” Ainda, “Meu trabalho não tem nada de contribuir
com a ciência. Isso é o menos importante. O mais importante
é o prazer estético de se fazer uma coisa que exista.” A grande
maioria de seus trabalhos foi publicada apenas com sua autoria;
o trabalho com os refúgios, publicado com E. W. Williams, foi
um dos poucos que tiveram coautoria. Ele sempre dizia: “Não
tenho equipe. Nunca tive equipe. Sou eu, comigo mesmo. É op‑
ção minha. Trabalhando em equipe, você se nivela com o pior.
É como partido político: se você entrou no partido se compa‑
ra a todos os membros.” Também muitas vezes teve atitudes
autoritárias, por exemplo, declarando diversos pesquisadores
nacionais e estrangeiros como persona non grata ao Museu de
Zoologia, proibindo que frequentassem suas dependências – o
que, na verdade, muitas vezes simplesmente era ignorado pelos

Figura 4: Paulo E. Vanzolini em trabalho de campo na Amazônia, na década
de 1990.
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envolvidos. Tinha certo orgulho do número de orientandos,
principalmente de doutorado, mas não suportava alunos nos
seus calcanhares – possivelmente adotando o mesmo tipo de
orientação que recebera de A. S. Romer em seu próprio douto‑
rado em Harvard. Seus orientandos tinham total liberdade no
desenvolvimento de seus trabalhos, os quais ele praticamente
só via a versão final. Porém, se não considerasse que o material
estava bom, ele não titubeava em simplesmente jogar tudo di‑
retamente no lixo e mandar fazer de novo – o que às vezes cau‑
sava sérios traumas em seus alunos. Outra notória ocorrência,
que bem demonstra sua personalidade, era a antipatia que Van‑
zolini nutria para com o Museu Paraense Emílio Goeldi (Belém,
PA) devido a incidentes que remontavam a 1985, quando par‑
ticipou e promoveu um levantamento faunístico na região do
Xingu. O trabalho integrava os Estudos de Impactos Ambien‑
tais (EIA) para construção da Usina Hidrelétrica Kararaô, hoje
Belo Monte. Porém, como o trabalho de Vanzolini não dispu‑
nha de autorização, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA confiscou a coleção
de pássaros e mamíferos coletados pela equipe, a qual, em razão
do contrato firmado entre Vanzolini e o consórcio de empresas
que contratou seus serviços, seria em parte entregue ao Field
Museum, de Chicago (USA). Além disso, a direção do IBAMA
decidiu confiar ao Museu Paraense Emílio Goeldi a guarda do
acervo apreendido. Sobre o episódio, Vanzolini declarou certa
vez: “O IBAMA invadiu um acampamento meu e apreendeu o
material coletado. Levaram meu material para Belém e nunca
devolveram. Um dia a gente se encontra de novo…” Isso bastou
para que ele declarasse todos do Museu Goeldi, indistintamen‑
te, como “inimigos”. Por consequência, houve algum prejuí‑
zo para o desenvolvimento do trabalho de T. C. S. Ávila-Pires
[Lizards of Brazilian Amazonia (Reptilia: Squamata), 1995], que
nunca tivera nada a ver com o ocorrido, mas foi impedida de
examinar os muitos exemplares de lagartos amazônicos depo‑
sitados no Museu de Zoologia da USP. Essas e outras posições
e atitudes, bem como sua personalidade altamente centraliza‑
dora, lhe renderam muitas inimizades. Ele mesmo declararia:
“Tenho mais inimigos que amigos, lógico! O homem deve ser
julgado pelos seus amigos e pelos seus inimigos. Nasci para ser
polícia; não suporto bandidos.” Porém, seus julgamentos de
certo e errado nem sempre podiam ser considerados os mais
acertados.
O Final
Sua última aparição pública foi no Teatro Oficina, em São
Paulo, no mês de março de 2013, durante um evento bene‑
ficente para levantar fundos à Casa de Francisca. No mesmo
mês, recebeu o Prêmio APCA (Associação Paulista de Críticos
de Arte) pelo conjunto da obra. O compositor subiu ao palco
para receber o troféu em uma cadeira de rodas e foi aplaudido
em pé pela plateia.
Em 25 de abril de 2013, em seu 89º aniversário, Paulo Emí‑
lio Vanzolini foi hospitalizado na unidade de terapia intensiva
do Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. Vítima de
extensiva pneumonia, ele passou o final de semana sedado e

inconsciente, vindo a falecer às 23:35 hs do dia 28 de abril de
2013, aos 89 anos de idade. Foi sepultado no Cemitério da Con‑
solação, em São Paulo, às 16:40 hs do dia 29 de abril de 2013.
Com sua primeira esposa, Ilse Vanzolini, ele teve seis filhos.
Seu primeiro filho, José Henrique, morreu tragicamente em
um acidente de carro aos 11 anos de idade. Sua segunda filha,
Maria Eugênia, psicóloga, é casada e tem três filhas, uma das
quais é mãe de sua única bisneta; a terceira, Mariana, é técni‑
ca de conservação de coleções antropológicas; a quarta, Maria
Emília, é professora de geografia e tem quatro filhos; a quinta,
Fernanda, é advogada e tem dois filhos; por fim, Antonio Pe‑
dro, é diretor cinematográfico de renome. Em segundas núp‑
cias, Paulo Emílio Vanzolini casou-se com a cantora Ana Ber‑
nardo, que o acompanhou até o fim de seus dias.
Paulo Emílio Vanzolini, além de membro da Academia
Brasileira de Ciências (ABC), foi distinguido pela Fundação
Guggenheim, em Nova York (USA), por sua contribuição para
o progresso da ciência (1949), foi designado Membro Hono‑
rário Estrangeiro da American Association of Ichthyologists and
Herpetologists (1973), foi agraciado com a Grã-Cruz da Ordem
Nacional do Mérito Científico (1994), recebeu um Diploma de
Honra ao Mérito da Sociedade Brasileira de Zoologia (2000),
a Ordem do Rio Branco (2002), a Comenda da Ordem do Ipi‑
ranga (2003), a Medalha Rocha Lima, do Instituto Biológico de
São Paulo (2004), o título de Pesquisador Emérito do Conselho
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq
(2007) e a Medalha Anchieta (2009). Também foi ganhador
do Prêmio Conrado Wessel na categoria “Cultura” (2011). Em
2010, 47 dos seus mais de 150 artigos científicos foram reuni‑
dos em sua “Opera Omnia”, no livro Evolução ao Nível de Espécie:
Répteis da América do Sul (2010). Vanzolini teve dois gêneros
de lagartos e 14 espécies (incluindo répteis, anfíbios, primatas,
aranhas, diplopodos e insetos) dedicados a ele.
O Músico e Compositor
Paulo Emílio Vanzolini é mais conhecido no Exterior como
cientista, mas no Brasil, curiosamente, é mais conhecido como
músico e compositor. Segundo ele próprio, começou a gostar
de música em 1942‑1943, por causa de um show universitário
que existia no Centro Acadêmico XI de Agosto, da Faculdade
de Direito, no Largo de São Francisco, em São Paulo. “Era lá
que nos reuníamos para conversar e tomar cerveja”, dizia ele,
e era tão assíduo que muitos pensavam que ele era estudante
de Direito, e não de Medicina. Frequentava tanto o local que
acabou se tornando o apresentador do show. Na mesma épo‑
ca, em 1945 compôs o samba “Ronda”. Pouco depois, aceitou
um convite do primo Henrique Lobo para trabalhar na TV Re‑
cord, no programa “Consultório Sentimental”, de Cacilda Be‑
cker (1921‑1969), de quem se tornaria amigo. No programa,
falando como “doutor Edson Gama”, Vanzolini dava receitas de
emagrecimento. Em 1951, por insistência do amigo Geraldo Vi‑
digal (1921‑2010), publicou pelo Clube de Poesia o livro “Lira
de Paulo Vanzolini”. Nessa época, ainda, aproximou-se de outro
ícone da samba paulistano, Adoniran Barbosa (1910‑1982),
também contratado daquela emissora de televisão. Apesar de
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Figura 5: Equipe do Museu de Zoologia da Secretaria de Agricultura do Estado
de São Paulo, no final da década de 1950. Sentado, primeiro à esquerda, Paulo
E. Vanzolini. Em pé, último à direita, Werner C. A. Bokermann.

conversarem diversas vezes sobre a possibilidade de comporem
juntos, a parceria jamais aconteceu.
O samba-canção “Ronda” foi gravado fortuitamente por
Inezita Barroso em agosto de 1953, oito anos depois de com‑
posto. Vanzolini e a mulher, a cantora Ana Bernardo, acompa‑
nhavam Inezita na gravação de seu primeiro disco no Rio de
Janeiro, a “Moda da Pinga” ou “A Pinga Marvada”. Ela precisou
de uma música de última hora, porque era necessário gravar
também o lado B do disco e, assim, Vanzolini, como o único au‑
tor presente, lhe ofereceu “Ronda”. A música ficou esquecida e
só veio a ser conhecida quando foi regravada na voz de Márcia,
nos anos 1960, e ganharia o país graças também a intérpretes
como Maria Bethânia (que a incluiu, em 1978, no LP “Álibi”),
Carmen Costa, Ângela Maria e Nora Ney. Entretanto, Vanzo‑
lini era implacável com sua criação talvez mais conhecida: “Fiz
a música em 1945, no tempo em que andava na ‘zona’. Vocês
veem que é um negócio de uma pieguice tremenda… A Ronda
é uma enganação. A mulher começa dando a impressão de que
está procurando um cara, mas não é para amar e sim matar! É
muito piegas. Tem que gente que diz que Ronda é o hino de São
Paulo. Que belo hino! É a história de uma prostituta que vai
matar o amante!”
Em 1963, foi a vez do cantor Noite Ilustrada lançar a se‑
gunda composição de Vanzolini a ser gravada, “Volta por Cima”
– antes recusada por Inezita Barroso, que a considerou pouco
comercial. A gravação, um estrondoso sucesso, além de se tor‑
nar conhecida no país inteiro, foi incluída no filme “O Dragão da
Maldade contra o Santo Guerreiro” (1969), que renderia a Glau‑
ber Rocha o prêmio de melhor diretor no Festival de Cannes.
A música faria sucesso também na voz de Jair Rodrigues. Pau‑
lo Emílio dizia: “O que gosto mesmo é de ter criado, com essa
música minha, uma expressão que ouço todo dia: ‘dar a volta
por cima’. Fiz a música em fins dos anos 40, início dos 50, e a
expressão ‘caiu na língua’”. Porém, por outro lado, essa mesma
canção Vanzolini considerava um fracasso “porque ninguém
entendeu que o importante não é dar a volta por cima, é reco‑
nhecer a queda”.

Só em 1967, mais de 20 anos depois de começar a compor,
Vanzolini teria um disco inteiro gravado com suas canções. Pro‑
duzido por seus amigos Luís Carlos Paraná (dono do lendário
bar Jogral) e Marcus Pereira, “11 Sambas e uma Capoeira” teve
músicas interpretadas por nomes como um iniciante Chico Bu‑
arque (“Praça Clóvis” e “Samba Erudito”), sua irmã Cristina Bu‑
arque (“Chorava no Meio da Rua”) e o próprio Paraná (“Capoeira
do Arnaldo”), além dos arranjos de Antônio Pecchi Filho, mais
tarde consagrado como Toquinho. Anos depois, esse seria con‑
siderado pelo compositor como seu único disco “que presta”.
Vários outros anos se passariam até que, em 1979, ele mesmo
gravaria suas músicas, em “Paulo Vanzolini por Ele Mesmo”.
A obra musical de Paulo Emílio Vanzolini é relativamente
pequena – pelo menos a parte que o autor, perfeccionista, dei‑
xou vir à tona. É composta de aproximadamente 65 canções.
Delas, 52 podem ser conhecidas nos quatro CDs da caixa “Acerto de Contas”, que a gravadora Biscoito Fino lançou em 2003.
Estão lá todas as mais famosas: “Ronda”, “Volta por Cima”, “Praça Clóvis”, “Pedacinhos do Céu” (letra de Vanzolini sobre melodia
de Waldir Azevedo, que ele levou 25 anos para terminar). Em
2011, a gravadora EMI relançou “Onze Sambas e uma Capoeira”, gravações recuperadas do acervo da antiga Copacabana, do
disco lançado em 1967. Embora tenha composto quase sempre
sozinho, Vanzolini chegou a fazer parcerias, especialmente com
Toquinho, com quem divide a assinatura de músicas como “Na
Boca da Noite” e “Boba”.
Compositor bissexto, de músicas que chegavam a demo‑
rar anos para ficarem prontas, Vanzolini não tocava nenhum
instrumento (para escrever as canções, entoava-as a amigos
músicos) e tinha, assumidamente, um “grande problema com
a afinação”. Considerava primeiro seu trabalho como zoólogo e
as músicas eram um hobby para ele: as composições eram feitas
nas horas vagas ou para matar as saudades. “Não tenho carreira
de compositor. Música, para mim, é um hobby. Trabalho 15 ho‑
ras por dia como zoólogo, adoro minha profissão. Não sei can‑
tar, nem sei a diferença entre o tom maior e o menor!” Vanzolini
nunca estudou música e, autodiagnosticado “duro de ouvido”,
dizia não saber distinguir ritmo, tom ou qualquer outra técnica
musical. “Não tenho ouvido nenhum!”, “Não toco nem caixa de
fósforo!” Quanto ao seu sistema de composição, sempre repe‑
tia: “Samba é paciência… No começo é fortuito: você pega uma
frase e uma melodia que caem bem juntas e experimenta, expe‑
rimenta, experimenta. Depois, larga um tempo, tem uma ideia
e volta e assim vai… Na música, você cria e recria. É como se ela
fosse se formando em camadas.”
Paulo Emílio Vanzolini encerrou sua fase de compositor na
metade da década de 1980. Dizia que tinha perdido o prazer em
fazer música. Uma de suas últimas canções, “Quando Eu For, Eu
Vou Sem Pena”, foi gravada por Chico Buarque em 1997 e bem
retrata sua personalidade:
Quando eu for, eu vou sem pena
Pena vai ter quem ficar (…)
O que eu fiz é muito pouco
Mas é meu e vai comigo
Deixo muito inimigo
Porque sempre andei direito.
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