
Link relacionados:

http://www.icmbio.gov.br
http://www.mma.gov.br
http://programaarpa.org.br/pt/
http://www.herpetofauna.com.br/
http://amazoniaselvagem.blogspot.com.br/p/repteis.html
http://ppbio.inpa.gov.br/guias
http://ardobrasil.blogspot.com.br/
http://serpentesbrasileiras.blogspot.com.br/
http://calphotos.berkeley.edu/fauna/
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A  Reserva Extrativista do Lago do Capanã Grande é uma  
Unidade de Conservação da Natureza com 304 mil hectares 
de floresta amazônica. Tem entre seus objetivos a conservação 
da biodiversidade  e o uso sustentável dos recursos naturais. 
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Há 300 milhões de anos habitando o planeta, os répteis são peças 
fundamentais ao equilíbrio da natureza.  Eles possuem a capacida-
de de utilizar fontes externas de calor para regular a temperatura 
corporal e a pele recoberta por escamas, placas dérmicas ou cara-
paças. Fazem parte deste grupo os lagartos, as serpentes (cobras), 
os bichos de casco, os jacarés e as anfisbenas. São conhecidas 721 
espécies no Brasil.

As jiboias, sucuris, a suaçubóia e cobras-papagaio são constritoras 
(enrolam-se nas suas presas) e não são peçonhentas (venenosas).

Faça uso da sabedoria do respeito à natureza.

Ao ver uma serpente, siga seu caminho e deixe ela fazer o mesmo.

Das 371 espécies de serpentes atualmente conhecidas no 
Brasil, apenas 55 espécies são PEÇONHENTAS (venenosas)!

As jararacas, pico-de-jaca, cascavéis e corais-verdadeiras fazem parte 
do grupo das serpentes venenosas. O veneno é usado exclusivamen-
te para caça e defesa. 

A maioria das serpentes são dóceis e inofensivas e usam o método 
de enrolar-se nas suas presas para conseguir o alimento. Elas não 
inoculam veneno.

A  captura de quelônios e seus ovos só é permitida com 
manejo de fauna! Respeite!

A maioria dos répteis é especialista em habitats, ou seja, só con-
seguem sobreviver em um ou em poucos ambientes diferentes.

Centenas de répteis ocorrem na bacia Amazônica. Provavel-
mente ainda há centenas de espécies a serem descobertas.

 Papa-vento  (Anolis nitens)  Lagartixa  (Coleodactylus amazonicus)
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 Suaçubóia (Corallus hortulanus)

Jararaca-bicuda (Bothrocophias hyoprora) Pico-de-jaca (Lachesis muta)

Cobra-cipó (Leptophis ahaetulla) Corredeira (Taeniophallus brevirostris)  Papa-pinto  (Drymarchon corais)  Nariguda (Xenoxybelis argenteus)

Cobra-cipó (Dendrophidion dendrophis)Falsa-coral (Oxyrhopus melanogenys)

Cobra-bicuda (Oxybelis fulgidus)

Tartaruga-da-amazônia

Anfisbena (Amphisbaena alba)

Cobra-cipó (Chironius multiventris) Dorme-dorme (Imantodes lentiferus)

Jacaré-açu (Melanosuchus niger)

 Podocnemis expansa

Coral-verdadeira (Micrurus surinamensis)

Cobra-papagaio (Corallus caninus)
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