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INTRODUÇÃO

No Brasil já foram registradas 371 espécies de 
serpentes (BÉRNILS 2010) e, apesar dessa grande 
diversidade, informações acerca de distribuição e 
biologia ainda são insipientes (SAZIMA & HADDAD 
1992; SAWAYA et al., 2008; HUSSAM, 2011). 
Dentre as serpentes brasileiras mais conhecidas, há 
um destaque às jibóias, dado ao seu valor atribuído 
por caçadores e traficantes de animais. Isso se dá 
pela ausência de peçonha, valor do couro, relativa 
docilidade que lhe permite ser apreciada como 
animal pet, em um comércio majoritariamente ilegal. 
Essas serpentes se caracterizam por apresentarem 
porte de médio a grande, com escamas pequenas 
na cabeça, esporões próximos à cloaca e dentição 
áglifa. Seu comportamento pode ser arborícola e 
terrestre, com hábitos predominantemente noturnos 
e hábitos alimentares generalistas (MARQUES 
et al., 2001).  O trabalho em tela objetivou relatar 
a ocorrência da serpente Boa constrictor L., no 
município de Engenheiro Paulo de Frontin, região 
Centro Sul-fluminense.

MATERIAL E MÉTODOS

O local da observação foi no Município de 
Engenheiro Paulo de Frontin, que apresenta 48,3% 
de sua área com cobertura de Mata Atlântica (SOS-
MATA ATLÂNTICA, 2017). Apresenta altitude 
média de 400m e clima subtropical úmido (Cfa). 
Apresenta ainda temperatura média de 23.9 °C e 
pluviosidade média anual de 1.455 mm. Ao longo 
do ano as temperaturas médias variam 6.1 °C, sendo 
fevereiro o mês mais quente e julho o mês mais frio 
(CLIMATE-DATA, 2017). A observação se deu no 
mês de novembro de 2017, no bairro 14, localizado 
em área rural, inserida no domínio Mata Atlântica 
de Floresta Ombrófila Densa Sub-montana. A 
identificação foi baseada na descrição de Argôlo 
(2004).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A serpente foi identificada como sendo uma fêmea 
adulta de Boa constrictor constrictor (Stull, 1932). 
No Brasil, até o momento, foram descritas duas 
subespécies: B. c. constrictor, com ocorrência 
na Floresta Amazônica, Cerrado, Caatinga e 
Mata Atlântica, e B. c. amarali (Forcart, 1960) 
no Cerrado (HENDERSON & POWELL, 2007; 
COSTA & BÉRNILS, 2015). Outros dados como 
peso ou comprimento rostro-cloacal, não foram 
aferidos, pois o espécime encontrava-se em estado 
de putrefação na ocasião da nossa observação, o 
que alteraria os resultados. O animal havia sido 
sacrificado por moradores locais que, com outros 
moradores, afirmaram nunca terem observado essa 
espécie em área do município ou próximas. Esta 
espécie ocupa diversos domínios morfoclimáticos, 
distribuindo-se ao longo de um intervalo de 66 graus 
de latitude, com registro máximo de 1.500m de 
altitude (HENDERSON et al. 1995; BOBACK, 
2005; HENDERSON e POWELL, 2007), estando 
amplamente espalhada por toda região Neotropical, 
ocorrendo desde o México até a Argentina, 
ocupando também ilhas, tanto continentais como 
oceânicas, onde habita campos, matas e cerrados, 
raramente encontrada em ambientes urbanos. Dessa 
forma, buscando compreender a regionalização 
das serpentes no bioma Mata Atlântica, Moura 
et al. (2016) inventariaram 198 espécies em 218 
áreas distribuídas dentro deste domínio, ignorando 
apenas as endêmicas de ilhas ou aquelas de encontro 
considerado muito raro. Esse estudo demonstrou 
que as comunidades de serpentes na Mata Atlântica 
distribuem-se de forma regionalizada, com exceção 
para um pequeno grupo de serpentes que consegue 
se distribuir por quase todo o bioma, a exemplo das 
Jibóias. Ainda assim, em área fluminense essa espécie 
foi predominantemente relatada em locais de baixas 
altitudes e restingas. Através de inventário recente, 
realizado na cidade de Duque de Caxias, valendo-se 
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de observações, tanto na literatura quanto in loco, 
constatou-se a presença desta espécie (SALLES & 
SILVA-SOARES, 2010), não tendo sido assinalada 
em inventário realizado no Parque Nacional da Serra 
dos Órgãos (GONÇALVES et al. 2007). Segundo 
Pontes & Rocha (2008), esta serpente é encontrada 
com mais frequência nas matas secundárias de 
baixada, muito embora, na década de 60, Barth 
(1958) tenha registrado sua presença na parte baixa 
do Parque Nacional de Itatiaia, assinalando-a como 
de ocorrência rara no local.  

CONCLUSÃO

Concluímos que até o momento este é o primeiro 
registro desta espécie no município de Eng. Paulo 
de Frontin, Rio de Janeiro. O que pode significar 
uma ampliação ou deslocamento de sua área 
de ocorrência por diversos motivos. Além da 
necessidade de implementação de políticas que 
visem a preservação de espécies nativas e Educação 
Ambiental.
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