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NOTA SOBRE A OCORRtNCIA DE NOTOBACHIA ABLEPHARA· NO TRÓPICO SEMI-ÁRIDO*

J. Roberto ~liranda*~

As ações de pesquisa na area de zooecologia desenvolvidas pelo Centro de
Pesquisa Agropecuária do Trópico Semi-Árido (CPATSA/EMBRAPA) tem como
objetivo principal detectar, identificar, qualificar e quantificar a
fauna selvagem da região e suas relações com a agricultura.
Os métodos empregados na obtenção de dados de campo tem seguido uma es -
tratificação ecológica do espaço rural. Para as prospecções, definiu-se
uma ficha de levantamento zooecológico que visa uma descrição tão obje -
tiva quanto possivel da realidade estudada, garantindo também uma certa
uniformidade de linguagem na obtenção de dados e no seu tratamento pos -
terior. Com esses critérios foram realizados cerca de 400 levantamentos
zooecológicos na região de Ouricuri e Petrolina (PE).
As espécies foram detectadas nas estações de..prospecção ou durante os
deslocamentos realizados na região. Foram constatadas 61 espécies de ver
tebrados na área de estudo, apresentando a seguinte distribuição: sete
.anfibios, 39 répteis, nove aves e seis mamiferos (MIRANDA &
MIRA.1TTIA1981).
Foram listadas 46 espécies de répteis pertencentes ao dominio das caatin
gas (VANZOLINI 1980) que é da ordem de 900.000 Km2. As 39 espécies iden
tificadas durante o trabalho realizado perfazem c~rca de 83% das espé
cies listadas por Vanzolini. Esse resultado ilustra a elevada diversida
de faunistica da área estudada (região de Ouricuri.e Petrolina - PE) e
sua representatividade a nivel regional.
Entre os répteis coletados destaca-se a presença de um micro-teideo fos-
sorial rarissimo, Notobachia ablephara, pois trata-se do segundo espéci-
men coletado até hoje. O animal foi identificado pelo Museu de Zoologia
U\1iversidade de são Paulo. Tratando-se de um parátipo foi doado ao Museu
onde já se encontra o holótipo.
Tendo em vista que o primeiro espécimen foi encontrado na regiao de são
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Raimundo Nonato (sertão piauiense) e este segundo.na regiao de Petrolina
(sertão pernambucano), Notobachia ablephara deveria, também ser incluida
como mais um réptil pertencente ao dominio das caatingas.
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