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RESUMO 
 
 Ecdise é o ato de muda ou derramamento de uma camada epidérmica externa que 

envolve, no caso dos répteis, o desenvolvimento de uma zona de clivagem entre o velho e o 

novo estrato córneo epidérmico em crescimento. O estímulo e a frequência da ecdise parecem 

ser influenciados por diversos fatores, dos quais se destacam a temperatura, a humidade do ar 

e o estado nutricional.  

  Sendo um processo fisiológico, que pode afetar o comportamento dos répteis, 

pretendeu-se com este trabalho estudar, através do acompanhamento diário dos animais, o 

processo de muda em diferentes espécies de répteis cativos. 

  O estudo desenvolveu-se num prazo de 3 meses, em um período de transição de estação, 

de meses frios (fevereiro, março e abril) para meses mais quentes. Para este estudo foi utilizado 

um total de 82 animais, de 26 espécies diferentes de répteis cativos no Zoo da Maia, sendo que, 

nestes animais foi possível efetuar, para além de observações diárias, os seus registos de ecdise, 

o acompanhamento a nível nutricional, pesagens e medições (pré e pós ecdise), bem como o 

registo semanal da temperatura geral e da percentagem de humidade do ar dos seus habitats. 

  Os principais objetivos deste trabalho passaram por avaliar o comportamento animal 

durante toda a fase de ecdise; analisar as possíveis mudanças na sua estrutura física e no seu 

estado geral e ainda determinar qual a frequência e tipo de muda efetuada por estes animais 

cativos, no final verificar comparativamente, resultados obtidos com aqueles que estão 

disponíveis na bibliografia. 

  Foi possível concluir que animais da mesma espécie, sujeitos às mesmas condições de 

maneio, não respondem de igual forma, no que diz respeito a este processo de renovação 

epidérmica. Apesar da referência, feita por muitos autores, acerca de uma estreita relação entre 

o estado nutricional e a ecdise, não foi possível, no nosso estudo, estabelecer essa relação. 

  De uma forma geral percebe-se que cada animal tem as suas próprias necessidades a 

nível fisiológico e que, embora alguns fatores possam influenciar o processo de muda, devem 

ser reunidas determinadas condições. Constatamos, no entanto, que as espécies sujeitas a 

avaliação, na sua maioria, conseguiram reunir estas condições para efetivar a muda. Sabendo 

que a ecdise é um fenómeno fisiológico importante para os répteis constata-se que o Zoo da 

Maia reúne todas as condições para a estabulação dos animais que foram sujeitos a avaliação. 

 

Palavras-chave: répteis; ecdise; muda; cativeiro; Zoo. 
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ABSTRACT  
 
  Ecdysis is the act of moulting or shedding an outer skin or epidermal layer which 

involves, in the case of reptiles, the development of a zone of cleavage between the old and the 

new growing epidermal corneous stratum. The stimulation and frequency of ecdysis appear to 

be influenced by a number of factors, such as temperature, air humidity and nutritional status. 

As a physiological process, typical of reptiles, affecting the physiognomy and behavior of 

animals, it was intended with this work to study, through the daily monitoring of animals, the 

process of molting in different species of captive reptiles. 

   The study was carried out for three months, during a seasonal transition from colder 

months (February, March and April) to warmer ones. For this study, a total of 82 animals from 

26 different species of captive reptiles were observed in the Maia Zoo. In these animals, it was 

possible to register, in addition to daily observations, their ecdysis records, (pre-and post 

ecdysis), as well as the weekly record of the temperature and humidity of their habitats. 

   The main objectives of this work were to try to evaluate animal behavior during the 

ecdysis phase and to analise the possible changes in its physiognomy. In addition, it has been 

attempted to determine the frequency and type of moult carried out by these captive animals to 

compare these physiological parameters with those available in literature and relating to their 

wild homologues. 

   It was possible to conclude that animals of the same species, even when subject to 

identical conditions, do not respond in the same ways to the process of their epidermal renewal. 

Despite the reference of many authors on the relationship between nutritional status and 

ecdysis, it is not clear to what extent this is a cause that can influence the shedding process. 

  It can be concluded that, even though some factors may have an influence on an animal’s 

ecdysis, each animal has its own needs in terms of physiology. It was not possible to guarantee 

a direct link between these factors and the epidermal renewal process, must be met certain 

conditions for an occurrence of the phenomenon. We found, however, how the subject covers 

an evaluation, most of them were able to meet these conditions to effect the change. Knowing 

that it is an important physiological phenomenon for the reptiles, it is verified that the Maia Zoo 

meets all the conditions for housing of the animals that carry out an evaluation. 

 
Keywords: reptiles; ecdysis; chanche; cative; Zoo. 
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1. INTRODUÇÃO 

  A popularidade dos répteis, como animais de estimação e de exposição, aumentou 

tremendamente nas últimas duas décadas. Ao longo desse tempo foi aumentando a 

disponibilidade de muitas espécies diferentes com interesse particular na área da herpetologia. 

Os répteis dividem-se em ordens: Chelonia, Crocodylia, Rhynchocephalia e Squamata. 

  Morfologicamente, a característica mais marcante de um réptil, quando o vemos pela 

primeira vez, é a sua pele. A pele é um órgão muito importante e que pode ser incrível, em 

termos de uma seleção natural de cores e padrões requintados. A palavra integumento refere-se 

à cobertura de um animal, que é a pele e seus derivados, tais como as escamas. É neste contexto 

mais amplo que vamos utilizar o termo "pele" neste trabalho (Lillywhite, 2014). Esta consiste 

em uma derme fibrosa sobreposta por uma epiderme que tem múltiplas camadas de células 

vivas ou queratinizadas derivadas de uma camada germinativa ativa localizada inferiormente. 

As camadas finas de osso denominadas osteodermos são depositadas nas camadas dérmicas de 

muitos lagartos, tartarugas e crocodilos. O estrato córneo mais externo consiste em camadas 

altamente organizadas de queratina derivadas de células mortas e é mudado periodicamente, 

seja de uma só vez (cobras) ou em fases (lagartos, tartarugas e crocodilos) (Schlager et al., 

2003). 

 Nas cobras o corpo é coberto por escamas epidérmicas, cujo número, tamanho e arranjo 

são, muitas vezes, específicos da espécie. A distribuição e disposição de escamas sobre o corpo 

são notavelmente consistentes intraespécies sendo frequentemente usadas como chaves de 

identificação dos répteis (Paré, 2006). 

  Todos os répteis sofrem muda de pele através de um processo chamado ecdise. Este 

processo é contínuo em crocodilianos e em quelónios, mas é periódico em lagartos e cobras. 

Nas cobras, o animal rasteja para fora da sua própria pele, e deixa um elo epidérmico chamado 

exúvia. A pele e os olhos, ficam com uma cor opaca azulada devido ao fluido exuvial nos dias 

anteriores (cobras) ou imediatamente (geckos) antes da ecdise (Paré, 2006). 

  Todos os répteis existentes são ectotérmicos, e derivam o seu calor corporal por 

radiação, condução ou convecção (Schlager et al., 2003). O processo da ecdise altera de modo, 

mais ou menos, significativo alguns parâmetros fisiológicos e comportamentais dos animais 

este trabalho tem como principais objetivos: 
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• Avaliar o comportamento animal durante a fase de ecdise e analisar as possíveis 

mudanças na sua fisiologia e no seu estado geral;

• Determinar qual a frequência e tipo de muda efetuada por animais cativos; 

• Perceber até que ponto fatores como, a temperatura, humidade e alimentação podem 

influenciar este processo de renovação epidérmica.  

  Este estudo, numa primeira parte, apresenta uma componente de pesquisa detalhada 

acerca dos diferentes répteis e o seu processo de ecdise, assim como, quais os fatores que 

podem incidir sobre este. Posteriormente, em estágio foram recolhidos dados relativos aos 

habitats de forma individual, e aos seus níveis de temperatura e humidade do ar, foi ainda 

possível observar e acompanhar as suas alimentações e comportamentos. 

 Os métodos de recolha e registos efetuados no decorrer do estágio foram uma ferramenta 

essencial, não apenas de apoio para posteriores avaliações, mas também determinantes para a 

perceção deste ato fisiológico que acontece nos répteis.  
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1. Taxonomia nos répteis 

  Os répteis são um grupo parafilético (grupo de descendentes de um ancestral comum) 

de vertebrados tetrápodes. A principal característica comum é a presença da epiderme 

fortemente cornificada, formando escamas ou placas córneas. As classificações e diversidades 

conhecidas de répteis estão em constante curso; descrevem-se novas técnicas e novas espécies 

ao longo do tempo e isto deve-se ao facto de notáveis avanços na tecnologia bem como a 

disponibilidade crescente de recursos genéticos (Vitt & Caldwell, 2014). 

  Embora a classe Reptilia tenha no total quatro subclasses, duas delas, Synapsida e 

Euryapsida, correspondem a répteis primitivos já extintos. Atualmente os répteis são agrupados 

em duas subclasses: Diapsida e Anapsida (Fig.1). A subclasse Anapsida engloba répteis da 

ordem Testudine ou, também aceite, Chelonia. A subclasse Diapsida é caracterizada em duas 

linhas principais: Lepidosauria e Archosauria. A primeira significa "répteis escamados" e 

enquadra as ordens Rhynchocephalia (com uma espécie viva, o tuatara) e Squamata (que agrupa 

lagartos (Sauria) e cobras (Ophidia)). Na linha de Archosauria encontra-se a ordem Crocodylia 

(Rivero et al., 2002; Uetz, 2016) 

 
Figura 1: Classificação dos répteis; Fonte: Própria 

  Existem atualmente mais de 1000 espécies de répteis, divididas em quatro ordens: 

Testudines, Crocodylia, Rhynchocephalia e Squamata (Uetz, 2016).  

  Testudines ou também aceite Chelonia, refere-se à ordem de répteis com carapaça. Os 

quelónios (juntamente com os tuatara) são os mais antigos répteis vivos e evoluíram há mais 

de 200 milhões de anos (Evans, 1986). 

Classe
Reptilia

Subclasse 
Diapsida

Superordem 
Lepidosauria

Ordem Squamata

Ordem 
Rhynchocephalia

Superordem 
Archosauria

Subclasse 
Anapsida

Ordem 
Testudines/ 

Chelonia
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  Os rhynchocephalians são considerados a ordem semelhante dos squamatas, que juntos, 

compreendem os lepidossauros. Estes compartilham numerosas características e traços 

anatómicos. No entanto, os únicos rhynchocephalians existentes são os tuataras que povoam 

somente as ilhotas pequenas fora das ilhas principais da Nova Zelândia (Schlager et al., 2003). 

 A ordem Squamata é a mais diversa e compreende 95% das espécies de répteis. Ophidia 

e Sauria, exibem mais de 70 traços derivados compartilhados, que indicam serem descendentes 

de um ancestral comum. As cobras são o segundo grupo mais específico de répteis vivos. Estes 

animais apresentam uma variedade de formas e de tamanhos. Essas variações morfológicas 

refletem uma vasta diversidade comportamental, ecológica e fisiológica.  Devido à alta 

diversidade, é difícil referir todas as espécies e famílias de cobras. Deste modo, ao longo do 

trabalho, iremos apenas abordar as famílias que foram alvo de estudo no nosso trabalho: 

Colubridae, Boidae e Pythonidae. 

 

2.2. Características Gerais 

 A evolução dos vertebrados terrestres exigiu modificações na anatomia, fisiologia, 

comportamento e uma série de outras características associadas. A vida terrestre exigia 

reorganizações importantes dos processos de vida. O movimento e o suporte sem o apoio da 

água impuseram ajustes no sistema músculo-esquelético, por exemplo, nas cobras, o 

alongamento do corpo é conseguido por um aumento no número de vértebras que, tipicamente 

varia entre 120 e 240, embora possa ser superior a 500. As numerosas vértebras criam uma 

notável flexibilidade que permite uma locomoção ondulatória eficaz na água, em solo 

subterrâneo, em arbustos e árvores (O’Malley, 2005).  

  A gravidade, fricção, abrasão e evaporação obrigaram a modificações no tegumento 

para proteção e suporte. Através de alterações nos mecanismos internos, esse tegumento 

consegue regular os ganhos e perdas de água, minimizando assim, a dessecação. No entanto, 

na altura de ecdise este torna-se permeável, e os animais procuram esconderijos favoráveis para 

se protegerem não só de predadores, mas também da perda de água subjacente (Schlager et al., 

2003). 

  Em algumas cobras e lagartos ocorrem longos períodos de tempo entre refeições, assim 

os répteis exibem uma forma interessante de economia fisiológica, estes regulam a sua 

maquinaria digestiva, de forma a que, quando haja ausência de alimento os cargos energéticos 

sejam menores (Schlager et al., 2003). 
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  As modificações não se limitaram aos sistemas anatómicos e fisiológicos anteriores e 

essas mudanças não ocorreram de forma simultânea. Algumas espécies necessitaram de poucas 

modificações devido à exaptação ("pré-adaptação") enquanto a outras foi exigido um grau 

superior de reorganização (Vitt & Caldwell, 2014). 

 

2.3. Termorregulação 

 Os répteis vivem em ambientes diversos, que variam muito em concentrações de 

soluto, temperatura, disponibilidade de oxigênio e nutrientes. O comportamento de um 

indivíduo e os mecanismos homeostáticos fisiológicos interagem para manter o seu ambiente 

interno dentro dos limites de tolerância, garantindo assim a sobrevivência do animal e a sua 

capacidade de se reproduzir (Vitt & Caldwell, 2014). 

  Os répteis são ectotérmicos, ou seja, não são animais capazes de gerar o seu próprio 

calor corporal, assim, dependem de fontes externas para regular a sua temperatura. Isto significa 

que os répteis extraem o calor do seu ambiente e não dos seus alimentos. Para estes animais a 

temperatura pode ser a variável fisiológica mais importante porque todos os processos celulares 

dependem dela. Pode ser produzido calor metabólico, mas devido ao insuficiente isolamento 

proveniente da sua pele e da gordura corporal, este não consegue ser mantido (Gregory, 1982). 

No entanto, muitos répteis conseguem manter as suas temperaturas corporais dentro de 

intervalos relativamente estreitos. Estes animais beneficiam do sol e superfícies quentes para o 

ganho de calor e aproveitam sombras, refúgios e água para evitar que haja perda do mesmo 

(Vitt & Caldwell, 2014).  

  A vantagem da ectotermia é que os répteis não desperdiçam energia mantendo a sua 

temperatura corporal. Enquanto um mamífero pequeno, como um rato, tem uma elevada 

necessidade de energia, um réptil do mesmo tamanho terá apenas um décimo desses requisitos. 

De facto, o alimento requerido por um pequeno mamífero durante um dia duraria a um lagarto 

de tamanho equivalente cerca de 35 dias (Mader & Divers, 2014). Esta baixa exigência 

alimentar e uma conversão alimentar eficiente permitiram que os répteis se adaptassem a 

ambientes de nicho como desertos e também permitiu que estes sobrevivessem à hibernação e 

refrigeração noturna (King, 1996). 

  As temperaturas corporais mantidas por ectotérmicos vertebrados dependem das suas 

preferências de temperatura e das opções disponíveis nos seus ambientes. No entanto, fatores 

como o sexo do animal, infeção, idade, ecdise, alimentação e condição reprodutiva podem 
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influenciar essa temperatura (Beck, 1996). A zona de temperatura ótima, geralmente, não anda 

distante da gama de temperaturas do habitat natural do réptil. Pode variar entre 4 e 10º C, 

dependendo da espécie, mas usualmente está dentro de uma faixa de 20 a 38º C ( Pough, 2002). 

  A principal desvantagem da ectotermia é que toda a atividade é limitada pela 

temperatura ambiente. Isto significa que a escala ambiental dos répteis pode ser limitada e 

torna-se baixa quando está frio ou durante a noite, o que gera dificuldades na distribuição e 

padrões de diversidade. Nenhum réptil pode sobreviver no ambiente frígido da Antártica, a sua 

diversidade está dentro dos trópicos e áreas temperadas quentes (Vitt & Caldwell, 2014).  Eles 

também são incapazes de sustentar altos níveis de atividade por muito tempo porque, ao 

contrário dos animais endotérmicos, apresentam baixa capacidade aeróbia e rapidamente 

mudam para o metabolismo anaeróbio ( Pough et al., 1998). Estes animais mudam o seu 

metabolismo para atividades exigentes como mergulhar, correr, perseguir presas ou escapar de 

predadores. Durante o exercício anaeróbio, o glicogénio armazenado no músculo é utilizado e 

transformado em lactato. Como a eliminação do lactato é lenta nos répteis eles rapidamente, 

ficam cansados e essa é uma das razões porque os répteis só conseguem sustentar curtos 

períodos de intensa atividade. O aumento do lactato provoca uma queda no pH sanguíneo, 

levando a uma diminuição da afinidade da hemoglobina para o oxigénio (efeito de Bohr) com 

consequente atraso no transporte do gás (Mader & Divers, 2014). 

 As serpentes e os lagartos tendem a utilizar muito mais técnicas de termorregulação do 

que os quelónios que têm a carapaça para ajudar a reter o calor. As cobras enrolam-se para 

conservar o calor e desenrolam-se para arrefecer. Os lagartos podem selecionar um fundo 

escuro para aquecer ou até mesmo escurecer sua pele, aumentando o pigmento de melanina na 

superfície da pele. Esta pele escurecida aumenta a absorção de luz que facilita a conversão em 

calor. Muitos lagartos arrefecem quando mantêm a boca aberta e vibram a garganta, causando 

evaporação da água e arrefecimento do sangue nessa área (Bartholomew, 1982).  
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2.3.1.  Hibernação  
 

Os répteis, com termogénese limitada, dependem totalmente da temperatura ambiente. 

Isto significa que aqueles que habitam em climas temperados e altas altitudes têm de hibernar 

quando a temperatura baixa. No entanto, algumas espécies que vivem a elevadas altitudes 

tropicais podem absorver bastante radiação solar por dia permitindo a sua atividade e 

alimentação, mesmo durante os meses de inverno (Gregory, 1982). 

 

Fatores de ativação para hibernação 

 

Em contraste com os mamíferos, onde a hibernação é um mecanismo de sobrevivência 

desencadeado pela escassez de alimentos, a hibernação nos répteis é governada principalmente 

pela temperatura. A falta de termogénese interna, gordura e tremores torna este acontecimento 

essencial quando a temperatura desce (Gregory, 1982). 

Os répteis em cativeiro não podem hibernar se forem mantidos num ambiente quente. 

No entanto, outros fatores como fotoperíodo, reprodução, suprimento de alimentos e tamanho 

corporal também desempenham um papel importante para a atividade do animal. Na natureza, 

os padrões de hibernação podem variar entre as mesmas espécies em diferentes faixas 

climáticas e mesmo entre diferentes idades e sexo dentro da mesma espécie (Gregory, 1982). 

 

2.3.2. Iluminação/ Lâmpadas Emissoras 
 

 A iluminação do habitat é um fator muito importante na manutenção dos répteis em 

cativeiro, dadas as suas necessidades neste fator abiótico e no facto de serem animais 

ectotérmicos. Para muitas espécies de répteis herbívoros, como os quelónios e os lagartos, o 

uso da radiação UVB na manutenção em cativeiro está bem documentado e é recomendado 

para garantir que os animais possam gerar níveis adequados de vitamina D. Devido à extrema 

diversidade de espécies de répteis e várias adaptações ambientais, muitos estudos foram 

realizados para avaliar adaptações e requisitos de espécies individuais (Watson & Mitchell, 

2014). 

  De um modo geral, são utilizados dois tipos de iluminação: a iluminação com lâmpadas 

fluorescentes e a iluminação com lâmpadas emissoras de radiação ultravioleta (UV), contudo, 

estas lâmpadas podem ou não, ter uma função de aquecimento (Stahl, 2003). O espectro de 

radiação do sol que é capaz de atingir a atmosfera terrestre varia de 100 a 3200 nanómetros 
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(nm). No entanto toda a gama de comprimentos de onda ultravioleta (UV) é de 100 a 400 nm. 

Isso inclui radições ultravioletas do tipo UVA (320-400 nm), UVB (280-320 nm) e UVC (100-

280 nm) (Watson & Mitchell, 2014).  

  A radiação UVC é totalmente absorvida pelo oxigénio e pelo ozono da atmosfera não 

atingindo a superfície do planeta. Deste modo, as radiações que podem afetar os animais são a 

radiação UVA, que traz benefícios no comportamento e bem-estar do animal e ajuda a 

desencadear a reprodução e a radiação UVB, que causa uma reação química ao nível da pele 

dos répteis e resulta na produção de vitamina D3. Esta vitamina é um composto lipossolúvel 

essencial para manter o equilíbrio mineral no corpo, sendo também conhecida como vitamina 

D antirraquítica e colecalciferol, é ainda indispensável para a regulação do metabolismo do 

cálcio e fósforo (Watson & Mitchell, 2014). Nesse sentido, para simular o espectro solar, 

existem dispositivos conhecidos por lâmpadas de UVB/UVA. Todas estas lâmpadas 

apresentam-se numa escala variável de comprimentos de onda, tentando simular os diferentes 

espectros solares que incidem no nosso planeta (Patrício, S/D).  

  A Vitamina D, afeta diretamente o crescimento e a função neuromuscular e é importante 

para a saúde reprodutiva, imune e cardiovascular. Embora muitos animais consigam obter 

quantidades adequadas de vitamina D apenas com a sua dieta, muitas espécies de vertebrados 

e répteis, exigem fontes de luz UVB exógenas para produzir uma quantidade adequada desta 

vitamina. A radiação UVB, é importante a considerar ao desenvolver protocolos de iluminação 

para répteis em cativeiro (Watson & Mitchell, 2014). 

 Idealmente, todos os répteis deviam ter exposição à luz solar. No entanto, face à filtração 

de luz UV pelos materiais de vidro ou acrílico (não permeáveis) e incompatibilidade de 

temperaturas e humidades exigidas por estas espécies no 

exterior, são utilizadas fontes artificiais (Boyer, 1996). Os 

répteis são animais que precisam de condições especiais de 

maneio, necessitando de um habitat com temperatura e 

humidade controladas e sempre que possível, o mais 

semelhante às condições presentes no seu habitat natural 

(Stahl, 2003). 

  Existem atualmente diversos tipos de lâmpadas 

(Fig.2), capazes de emitir calor e/ ou radiação, mas o ideal é 

optar por o fazer em separado. As fontes artificiais de luz 

UVB também se esgotam ao longo do tempo devido à 

Figura 2: Lâmpada de aquecimento no 
Zoo da Maia no habitat das jiboias. 
Fonte: Própria 
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degradação do fósforo na lâmpada. Mesmo que a lâmpada ainda esteja a emitir luz visual, pode 

não estar a emitir comprimentos de onda dentro do espectro ideal para a síntese de vitamina D, 

por esse motivo, as recomendações atuais incluem a substituição das lâmpadas de 6 meses a 1 

ano (Edgar et al., 2010). 

2.4. Metabolismo 

 Os répteis possuem um metabolismo muito mais lento do que os mamíferos de tamanho 

similar (Bennett & Ruben, 1979). A taxa metabólica é influenciada por diversos fatores tais 

como: o peso corporal, a temperatura corporal, a espécie, o regime alimentar e comportamento 

predatório, entre outros. O comportamento passivo de "sentar e esperar" apresenta encargos 

relativamente baixos de metabolismo (Secor, 1994). Por outro lado, os predadores mais ativos 

do tipo "procura e caça", têm taxas metabólicas mais altas (Secor & Diamond, 1995). 

  As espécies herbívoras obtêm menos energia dos tecidos vegetais e sua eficiência 

digestiva é de 30-85% em contraste com valores de 70-95% nos animais carnívoros. No entanto, 

acabam por gastar menos tempo e energia para a obtenção dos alimentos do que os carnívoros 

ativos (Dierenfeld & Graffam, 1996). 

 

2.5. Epiderme nos répteis 

  A pele é o envelope celular que forma o limite entre o animal e seu ambiente externo 

assumindo, assim, papéis de suporte e de proteção. A pele mantém os tecidos e órgãos no lugar, 

no entanto, é suficientemente elástica e flexível para permitir expansão, movimento e 

crescimento. Como barreira protetora, evita a invasão de micróbios e inibe o acesso por 

potenciais parasitas, resiste à invasão e abrasão mecânica e protege o ambiente interno dos 

extremos do ambiente externo. A pele também serve na regulação fisiológica (aquecimento e 

regulação osmótica), deteção sensorial, respiração e defesa (coloração, por exemplo) (Vitt & 

Caldwell, 2014).  

  Embora existam várias características comuns à pele de todos os répteis, são inúmeras 

as variações de pele entre as classes principais. No geral a pele num réptil consiste em camadas 

epidérmicas e dérmicas (Fig.3). A epiderme apresenta três camadas que à frente se 

descriminam. A camada interna que é chamada de estrato germinativo e consiste em células 

que produzem proteína e queratina e as células divisórias da camada intermediária. A camada 
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intermediária possui uma película rica em lipídios que desempenham um papel importante na 

permeabilidade da pele. E a camada externa, denominada extrato córneo, que é altamente 

queratinizada (Lilllywhite & Maderson, 1982; Maderson, 1964).  

  Segundo (Harkewicz, 2002): 

1) Estrato Córneo - À medida que as células da queratina amadurecem, movem-se em 

direção à superfície externa e formam o estrato córneo, que é considerado a camada 

"córnea" da pele sendo composto por células mortas dispostas em camadas de queratina 

alfa e beta (a e β); a a-queratina, que fornece flexibilidade, e a β-queratina, que gera 

força e dureza; 

2) Estrato germinativo - Esta é a camada de células vivas da epiderme profunda que divide 

e produz queratina; 

3) Derme - É a camada de pele que contém nervos, vasos sanguíneos e, em alguns casos, 

osteodermos. Osteodermos presentes na derme podem formar uma camada protetora 

que é observada em algumas espécies de lagartos, tartarugas e crocodilos. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Ilustração esquemática da estrutura da pele generalizada em cobras. São apresentadas duas camadas de 
epiderme, a camada externa (outer generation layer) que sairá do corpo durante a ecdise e a camada interna 
(inner generation layer), que é uma nova epiderme formada antes que a camada externa seja derramada. A 
camada fina mais externa de β-queratina é denominada oberhautchen. Duas formas de queratina são produzidas 
nos repteis a α e β-queratina, estas compreendem o estrato córneo e são derivadas da camada viva das células do 
estrato germinativo abaixo. As células do estrato germinativo situam-se contra uma membrana basal, que separa 
a epiderme da derme. A camada intermediária (mesos layer) é uma camada de células especializadas que separa 
α e β queratina e contém lipídios que compõem a barreira de permeabilidade à água. Fonte: (Schlager et al., 
2003) 
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  Na maioria das espécies, a camada de queratina é mais espessa e mais densa na 

superfície dorsal do animal e mais fina na superfície ventral (Fig.4). Esta variação na camada 

de queratina é provavelmente uma adaptação 

evolutiva (Close & Cundall, 2014). Com a camada 

dorsal mais espessa funcionando como proteção 

contra predadores e a camada ventral mais fina 

permitindo flexibilidade e mobilidade, o que é 

especialmente importante para répteis cujas 

superfícies ventrais entram em contacto direto 

com o solo. No entanto, devido à sua pele 

queratinizada os répteis não têm sensação cutânea 

(O’Malley, 2005). 

 

 

2.5.1. Epiderme em espécies da ordem Squamata 
 
  O padrão de mudança de pele em lepidossauros é mais complexo e intimamente ligado 

ao padrão de crescimento epidérmico único (Fig. 5) (Vitt & Caldwell, 2014). Existem diferentes 

tamanhos de escamas sobre o corpo. Algumas espécies têm escamas com cumes na sua 

superfície para maior aderência, outras têm pele elástica que retorna rapidamente à sua forma 

normal.  Nos tuataras, e na maioria dos lagartos, a pele sai continuamente em fragmentos 

enquanto que, nas cobras, a pele é geralmente derramada como uma única peça. Mas em todos, 

a sequência de crescimento epidérmico é idêntica (O’Malley, 2005).  

  Após deixar a bainha epidérmica externa, as células germinativas entram em uma fase 

de repouso sem divisão mitótica, durante a qual, não ocorre crescimento de novas células. Este 

período pode durar dias semanas ou mais, dependendo da espécie e das circunstâncias do 

animal. A fase de renovação começa com a divisão das células germinativas e a diferenciação 

do epitélio, à medida que cada camada de células recém-formada é empurrada para cima e para 

fora por divisão celular abaixo delas, as células diferenciam e produzem a camada de geração 

interna. Esta camada de geração interna forma o precursor de escamas (camada de geração 

externa) para o próximo ciclo epidérmico. Depois que a cutícula se aproxima, a camada de 

Figura 4: Cobra real da Califórnia Diferença entre 
estrutura dorsal e ventral. Fonte: Própria 
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geração externa separa-se da camada interna que acaba por sair, completando o ciclo de muda. 

A fase de expansão (renovação) requer cerca de 14 dias (Vitt & Caldwell, 2014). 

 

 
 

2.5.2. Epiderme das espécies da ordem Testudines e Crocodylia  
 
 A pele dos répteis tem a mesma organização celular que nos anfíbios. Notavelmente, a 

epiderme é mais espessa e com numerosas camadas diferenciadas acima do estrato germinativo. 

A diferenciação produz uma membrana celular queratinosa, cada vez mais espessa, e a eventual 

morte de cada célula. Este padrão básico é modificado entre as várias espécies de répteis e 

ocasionalmente, entre diferentes partes do corpo do mesmo indivíduo. O crescimento ocorre 

pela adição de novas camadas queratinizadas à base de cada escudo. A maior atividade celular 

ocorre em torno do perímetro de cada nova camada, o que faz com que os escudos se ampliem 

gradualmente (Vitt & Caldwell, 2014).  

  Nos crocodilos e nas tartarugas as células do estrato germinativo dividem-se 

continuamente durante a vida de um indivíduo parando apenas durante a hibernação. Este 

padrão é compartilhado com a maioria dos outros vertebrados, desde peixes até mamíferos. 

A superfície de cada escama é composta inteiramente de β-queratina, e o espaço é composto de 

α-queratina. Esta distribuição de queratina produz uma superfície de escama durável e 

protetora, que permite flexibilidade e expansão da pele. Embora o padrão anterior seja típico, 

as escamas nos membros de algumas tartarugas possuem superfícies compostas de α-queratina. 

Figura 5: Mudanças celulares sequenciais durante um único ciclo de derramamento na epiderme de um 
Squamata. Fonte (Vitt & Caldwell, 2014) 
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Na maioria das tartarugas de casca dura, os escudos e os espaços contêm apenas β-queratina 

(Vitt & Caldwell, 2014). 

  As escamas de crocodilos, tartarugas e alguns lagartos são subjugadas por placas ósseas, 

chamados osteodermos. A organização dos osteodermos alinha com a organização da derme. 

A camada externa de osteodermos é esponjosa (osso poroso); a camada interna é compacta 

(osso denso). Geralmente, os osteodermos são confinados na parte de trás e nos lados do animal 

e fixam-se vagamente uns aos outros em linhas e colunas simétricas para permitir flexibilidade 

enquanto mantém uma armadura óssea protetora. Nos crocodilos, os osteodermos fundem-se 

com elementos do crânio dorsal, formando uma gola de crânio rígida. Em tartarugas, a carapaça 

surgiu da fusão de osteodermos com vértebras e costelas dorsalmente, enquanto o plastron 

(casca inferior) surgiu da fusão de osteodermos e do esterno ventralmente (Vitt & Caldwell, 

2014). 

 

2.6. Coloração 

 O estrato córneo externo das escamas é muitas vezes esculpido com padrões complexos 

de projeções espinhosas ou cristas. Os padrões de escultura microscópica variam entre as 

espécies e podem dar origem a cores estruturais exemplificadas pela iridescência observada em 

muitas cobras imediatamente após terem mudado a sua pele.  

  Os padrões de cor dos répteis são determinados principalmente por pigmentos presentes 

na pele (Fig. 7). Estruturas chamadas cromatóforos suportam pigmentos que refletem a luz de 

modo diferencial. O controlo nervoso ou hormonal da dispersão destes pigmentos determina a 

cor observada e dá origem a mudanças de cor relacionadas com a camuflagem, excitação, 

termorregulação e comportamentos defensivos e sociais. Os padrões de cores da maioria dos 

répteis, provavelmente, são funcionais e relacionados em grande parte, com a camuflagem e 

proteção contra predadores, contudo alguns padrões podem surgir devido a mutações genéticas, 

como é o caso da falsa cobra de coral mutada (Fig.6) (Schlager et al., 2003). 

  A coloração dos répteis pode ser bastante admirável, sugestões neuro hormonais podem 

resultar em mudanças dramáticas na coloração, como nos camaleões. Isto é devido à presença 

de cromatóforos, ou células de pigmento, dispostas em camadas na derme superficial logo 

abaixo da membrana basal da epiderme fina. Estas células têm extensões citoplasmáticas 

através das quais movem pigmentos para dentro e para fora das camadas basais da epiderme.  
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  Assim, podemos referir as principais células pigmentadas existentes nos répteis: 

Cromatóforos –localizados entre as camadas da derme e da epiderme. Estes são influenciados 

pelo sistema nervoso autónomo, hormonas, luz e temperatura. São utilizados na camuflagem e 

na termorregulação. 

Melanóforos – células que contêm melanina e produzem as cores preto, castanho e cinza. Os 

melanócitos estão na camada mais baixa da epiderme e são capazes de transferir melanina para 

novas células durante o derramamento de pele. 

Células Carotenoides - produzem as cores vermelho, amarelo e laranja.  

Iridóforos – localizados na camada da derme, contêm um produto semi-cristalino chamado 

guanina que reflete a luz. Isso dá à pele uma cor azul.  

  Os animais albinos, que carecem de melanina, 

podem ainda ser corados com pigmentos amarelos ou 

outros, portanto, não são necessariamente brancos (Fig.8). 

Esta falta de pigmentação em partes do corpo é designada 

de hipomelanismo ou leucismo. Em muitos lagartos, a 

coloração da pele pode ficar mais escura se o animal estiver 

mais debilitado. Em camaleões e algumas outras espécies, a 

coloração pode variar, por exemplo, em situações de medo, 

excitação, estado hormonal, gravidez e posição hierárquica 

(Paré, 2006). 

 

Figura 8: Pitão Reticulada Albina no Zoo da Maia; 
Fonte: Própria 

Figura 6: Falsa Cobra 
coral mutada. Fonte: 
Própria 

Figura 7 : Arranjo de cromatóforos na pele; Fonte: (Vitt & Caldwell, 2014) 
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2.7. Ecdise 

  A pele é um órgão complexo que periodicamente se renova. As camadas mortas de 

células devem sair, para abrir espaço a novas camadas de células. A maioria dos animais mudam 

a sua pele continuamente em pequenas quantidades impercetíveis. Os répteis expelem a camada 

de pele em fragmentos grandes e visíveis (Rivera et al., 2008). As cobras desenvolveram uma 

técnica diferente para fazer a mudança e conseguem mudar toda a sua pele de uma só vez, no 

entanto tal pode não acontecer, devido à ocorrência de disecdise, ou devido à sua idade e/ou 

tamanho.  

  Este processo parece ser controlado pela glândula tiroide e segundo Chiu, (1983), o 

controlo da frequência de muda em squamatas pode ser diferente entre lagartos e cobras, 

aparentemente o processo envolve o eixo hipófise-tireoide e as hormonas da tiroide parecem 

aumentar a frequência do ciclo de muda em lagartos, mas "inibem" o processo nas cobras (Chiu 

et al., 1983). 

  Este ato fisiológico é chamado de ecdise, mas também são aceites designações como 

muda ou derrame (Fig.9) ( Secor, 1994), este ocorre de forma natural para a renovação da pele, 

mas não é necessário para permitir o crescimento, como no caso dos artrópodes e crustáceos. 

No entanto, as cobras são capazes de crescer quando mudam as suas peles; a nova pele é elástica 

e permite alojar um corpo maior do que a pele anterior (Foster & Smith, 2013). 

 

   

 

Figura 9: Ecdise nos animais do Zoo da Maia; Escinco das árvores à esquerda e Pitão de Burma à direita; Fonte: 
Própria 
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  Em geral, a periodicidade da ecdise varia entre espécies e indivíduos e é realizada uma 

ou duas vezes por ano, no mínimo. As cobras podem mudar pelo menos uma vez por mês, no 

entanto, a frequência pode variar de 4 a 12 vezes por ano. Esta situação deriva do facto de os 

ciclos de muda poderem ser influenciados por fatores fisiológicos e ambientais (Heatwole, 

1999). 

  Designa-se disecdise ao processo de muda de pele que não ocorre corretamente. A aparência 

e estado da pele de um réptil fornece muita informação acerca do seu estado de saúde. Problemas 

com a muda de pele são comuns em geckos. A pele fica 

retida, geralmente nas extremidades, como os dedos dos 

pés e cauda o que pode levar a constrições, necrose e perda 

de dedos ou uma porção da cauda (Fig.10). A disecdise é 

um problema importante em répteis porque, muitas vezes, 

resulta em infeções bacterianas e fúngicas secundárias. 

Num cenário clínico, as cobras e os lagartos são os répteis 

mais frequentemente encontrados com este problema. 

Quelónios e crocodilianos são menos propensos a 

apresentar disecdise, provavelmente porque os seus 

osteodermos são mais espessos não sendo por isso tão 

afetados pelos fatores ambientais e fisiológicos 

(Harkewicz, 2002). 

 

2.7.1. Comportamento pré e pós ecdise 
 
 
   A fase de pré-ecdise, é normalmente fácil de reconhecer 

nos répteis, embora seja diferente em distintas espécies. 

Geralmente esta fase é acompanhada por mudanças 

comportamentais; os animais ficam mais irritados e agressivos e 

também, com tendência para se esconderem. Isto sucede, 

principalmente, em cobras, e deve-se ao facto da sua visão ficar 

comprometida. De facto, a zona ocular, intitulada de lunetas 

(Fig.11), aumenta a sua opacidade (Fig.12), o que leva o animal a 

sentir-se menos seguro. Antes da ecdise os répteis tornam-se 

muito suscetíveis à desidratação (Lillywhite & Sheehy, 2016).  

Figura 11: Lunetas de uma muda de 
cobra falsa coral; Fonte: Própria 

Figura 10: Gecko Dourado Zoo da Maia. 
Fonte: Própria 
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Uma combinação da linfa e a espessura da nova epiderme provoca um escurecimento 

temporário da pele que, normalmente, permanece opaca cerca de 4 a 7 dias. Os olhos voltam 

ao normal cerca de 4 dias antes do início da ecdise. Nesta altura o animal começa a procurar 

superfícies ásperas, como ramos e rochas para se libertar da pele morta (O’Malley, 2005).  

Outra atividade fisiológica que é posta em causa no período que antecede a ecdise é a 

alimentação. Embora os répteis ainda consigam ingerir alimento, à medida que o período 

avança, geralmente acabam por perder o apetite e reduzem em grande parte a ingestão de 

alimentos. No entanto, este comportamento alimentar difere muito entre animais: uns param de 

se alimentar completamente até depois de terem completado o ciclo de mudança, outros não 

comem na fase da visão turva, mas depois desta fase e antes da mudança, conseguem alimentar-

se (O’Malley, 2005). 

A muda poderá demorar 7 a 14 dias e começa sobre a cabeça e o pescoço (Fig. 13), virando 

para dentro, enquanto a serpente rasteja para fora dela. Nas cobras a pele sai numa só peça e 

inclui as lunetas. Após a muda a pele fica brilhante, mas, também, bastante frágil.  

Figura 12: Zona dos olhos turva nas cobras do Zoo da Maia: jiboia, real da califórnia, rateira do Texas, 
respetivamente da esquerda para a direita. Fonte: Própria 
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Figura 13: Pitão de Burma no início do processo de ecdise. Fonte: Própria 

  Nos lagartos a mudança é feita por fases sendo, uma delas, a mudança de cor: a pele fica 

mais pálida por todo o animal (Fig. 14) ou nos pedaços por onde começa a cair. A renovação 

da pele, geralmente, começa na cabeça ou ao longo da coluna e, regularmente, termina na cauda. 

Embora cada indivíduo tenha o seu próprio ritmo de muda, geralmente, leva uma semana ou 

duas para que os lagartos tenham a sua pele completamente modificada. Em algumas espécies 

de sauria, como geckos o processo parece ser mais rápido (Gregory, 1982). 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 14: Gecko Africano com pele mais pálida antes de começar a ecdise. Fonte: Própria 
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 Um lagarto saudável poderá fazer muda, uma vez por mês ou a cada seis semanas. Os 

indivíduos jovens que ainda se encontram em fase acelerada de crescimento podem ter mudas 

mais frequentes (Gregory, 1982). 

 
 

2.7.2. Fatores que influenciam a ecdise 
 
 
 A frequência de muda pode depender de fatores fisiológicos e/ou ambientais. (Paterson, 

2006), refere que os fatores que influenciam a frequência e comprimento da mudança incluem 

a idade. Em termos fisiológicos, como já foi referido anteriormente, animais mais jovens 

tendem a fazer a mudança de pele mais frequentemente visto estarem em um período de 

crescimento. A temperatura ambiente e humidade também afetam este processo. 

  A sincronização da ecdise entre espécies é uma teoria que ainda não é completamente 

aceite (Lamonica et al., 2007). Algumas trajetórias de crescimento comuns podem sincronizar 

a ecdise, embora haja evidências crescentes de que a muda possa estar mais associada a fatores 

endógenos (Alexander & Brooks, 1999). O trauma, a baixa humidade, a temperatura e outros 

fatores diversos podem tender a sincronizar a ecdise numa população de cobras mas não, 

necessariamente, influenciar os indivíduos de forma igual ou simultânea (Lillywhite & Sheehy, 

2016).  

 Quando a temperatura ambiental é ótima para uma determinada espécie, o 

desprendimento ocorre de acordo com um ciclo regular. Quando as temperaturas caem abaixo 

dos níveis ótimos durante um certo período de tempo (caso do inverno) o ciclo é prolongado 

devido à diminuição da atividade metabólica. Outro dos fatores ambientais que influencia o 

ciclo de ecdise está relacionado com a humidade. A exposição ao ar seco aumenta a perda de 

água evaporativa cutânea (Maderson, 1984). Além disso, fatores fisiológicos, como a carga 

parasitária (interna e externa), o estado nutricional e hormonal e os ciclos reprodutivos também 

influenciam os ciclos de muda (Harkewicz, 2002; Kubie et al., 1978; Nilson, 1980). 

  A humidade pode ser medida com um higrómetro; valores na ordem dos 50 a 60% são 

os mais recomendados. No entanto, as pitões verdes e boas-arco-íris preferem um ambiente 

com elevada humidade relativa (92-96%), enquanto algumas espécies de serpentes do deserto 

normalmente derramam com condições de humidade manifestamente baixas (<40%). Manter 

condições ambientais adequadas para a espécie é essencial para prevenir a disecdise. Por 

exemplo, a escolha do substrato apropriado para o habitat é importante para manter a humidade 

correta; a casca de pinheiro contém humidade e contribui para manter as condições de maior 
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humidade, enquanto a areia fina e seca é frequentemente usada para manter níveis mais baixos 

de humidade. Geralmente, as espécies do deserto fazem a mudança de pele num ambiente seco, 

mas procuram, frequentemente, áreas de maior humidade para a altura de muda. No seu 

ambiente natural, tais répteis geralmente passam o tempo em tocas subterrâneas ou debaixo de 

folhas ou detritos vegetais onde a humidade é maior (Harkewicz, 2002). 

  Os répteis também podem mudar incorretamente por estarem infestados de parasitas. 

As cobras, geralmente, retêm as lunetas como resultado da inflamação ao redor do olho causada 

por parasitas. Estes animais, e também os lagartos, podem induzir uma muda para se libertar da 

carga parasitaria (Heatwole, 1999). 

  A nível nutricional, atualmente, verifica-se a existência de mais pesquisa e informação 

acerca das necessidades nutricionais dos répteis. Tal como acontece em outros animais as 

deficiências nutricionais em répteis podem resultar em problemas dermatológicos e outros 

problemas graves de saúde. A falta de vitamina A, ou a hipervitaminose A, em répteis pode 

causar problemas dermatológicos, especialmente em quelónios de cativeiro. O fornecimento de 

suplementos de vitamina A, oralmente ou como parte da dieta do animal, é aconselhado 

(Harkewicz, 2002). 

  Queimaduras causadas por lâmpadas ou elementos do aquecimento são também comuns 

em répteis cativos. As lâmpadas incandescentes usadas para fornecimento de luz e/ou calor 

representam uma ameaça, a menos que estejam protegidas para evitar o contacto com o animal. 

Atualmente existem muitos elementos de aquecimento comercial disponíveis que fornecem 

calor de modo seguro e eficaz sem prejudicar o animal (Harkewicz, 2002). 

  Embora estes problemas na muda não levem por si só à morte, são claramente motivos de 

stress para o mesmo, podendo induzir a períodos de anorexia prolongada e infeções secundárias 

(Vitt & Caldwell, 2014). 
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3. METODOLOGIA 

3.1. Área e alvo de estudo 

  Este estudo foi conduzido no Zoo da Maia que alberga, no seu reptilário, 3 ordens de 

répteis (Squamata, Crocodylia e Testudines) repartidas por diferentes espécies. No total, 

contando com animais em exibição, nos bastidores e na enfermaria, o reptilário tem 82 

hóspedes que constituíram parte integrante da nossa amostra de trabalho. Embora o estudo 

tenha passado pela observação de todos os répteis ao longo do trabalho, determinadas 

espécies acabaram por não ser consideradas relevantes para o estudo, designadamente 

tartarugas e caimões, dado que, nestes animais o processo de ecdise não é facilmente visível 

ao contrário do que acontece nos outos répteis (Squamata). Assim, apenas os escamados 

foram considerados. O trabalho teve uma duração de 3 meses (fevereiro, março e abril) numa 

época do ano de transição de temperaturas que, nas nossas latitudes, passam de mais frias para 

mais quentes. Além disso, a estrutura do reptilário faz com que alguns animais tenham acesso 

a luz natural devido a grandes janelas enquanto que outros não têm acesso à luminosidade 

natural. Todos os habitats são descritos, com mais pormenor, na secção caracterização de 

habitats que se encontra adiante neste trabalho. 

3.2. Objetivos do Estudo  

  Enumeram-se, de seguida, aqueles que foram os principais objetivos deste estudo. 
 

o Estudar e analisar alguns aspetos gerais do processo fisiológico de ecdise em 26 espécies 

de répteis cativos; 

o Avaliar as principais mudanças a nível físico (peso e comprimento) e comportamental 

antes, durante e após a ecdise; 

o Estudar qual o efeito do estado nutricional, da temperatura e da humidade no processo 

de ecdise; 

o Analisar a frequência e o tipo de muda nos diferentes animais;  

o Avaliar comparativamente, alguns dos resultados obtidos com outros estudos já 

efetuados. 
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3.3. Material Biológico  

  Para a realização deste estudo foram utilizados os répteis cativos do Zoo da Maia (Fig. 
15), que se encontram descritos e inventariados, por habitat, nos quadros seguintes (quadro 
1,2 e 3). 
Quadro 1. Espécies de répteis pertencentes à ordem Squamata Ophidia cativos no Zoo da Maia  

ORDEM SQUAMATA – OPHIDIA 

Família Nome científico Nome comum Habitat Nº 
Animais/habitat 

C
ol

ub
ir

da
e 

Pantherophis obsoletus 
Cobra Rateira do Texas Exibição 2 
Cobra Rateira do Texas 

Albina Exibição 4 

Pantherophis guttatus Cobra do Milho Exibição 3 

Lampropeltis getulus 
Californiae 

Cobra Real da 
Califórnia 

Exibição 2 
Exibição 1 

Enfermaria 
1 1 

Enfermaria 
2 1 

Enfermaria 
3 1 

Lampropeltis triangulum Cobra Falsa Cobra de 
Coral 

Exibição 1 
Exibição 1 
Exibição 1 

Lampropeltis getula splendida Cobra Real do Deserto Exibição 3 
Ahaetulla nasuta Cobra Verde da Videira Exibição 1 

B
oi

da
e 

Epicrates cenchria maurus Boa Arco-íris Exibição 3 
Epicrates angulifer Boa Cubana Exibição 1 

Boa constrictor Jiboia 
Exibição 3 
Interior 1 

Enfermaria 1 
Eunectes notaeus Anaconda Amarela Exibição 1 

Py
th

on
id

ae
 Python molurus bivittatus Pitão de Burma Exibição 2 

Python reticulatus Pitão Reticulada Exibição 2 
Pitão Reticulada Albina Exibição 1 

Python regius Pitão Real Exibição 6 

 Total 43 

Figura 15: Imagens de cobras cativas no Zoo da Maia Boa Cubana Pitão Real respetivamente. Fonte: Própria 
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Quadro 2. Espécies de répteis pertencentes à ordem Squamata- Sauria cativos no Zoo da Maia 

ORDEM SQUAMATA – SAURIA 

Pogona vitticeps 

Dragão Barbudo Exibição 2 
Dragão Barbudo Interior 1 1 
Dragão Barbudo Interior 2 1 
Dragão Barbudo Interior 3 1 
Dragão Barbudo Interior 4 1 
Dragão Barbudo Interior 5 1 
Dragão Barbudo Interior 6 1 

Hemitheconyx caudicinctus Gecko Africano Exibição 2 
Gekko ulikovskii Gecko Dourado Exibição 1 

Ophisaurus apodus Lagarto sem Pernas Exibição 1 
Zonosaurus laticaudatus Lagarto Cintado Exibição 

6 Oplurus cuvieri Iguana de Colarinho Exibição 
Zonosaurus maximus Zonossauro Gigante Exibição 4 

Corucia zebrata Escinco das Árvores Exibição 2 
Iguana iguana Iguana Enfermaria 3 

Total 27 
 

Quadro 3. Espécies de répteis pertencentes à ordem Testudines e Crocodylia cativos no Zoo da Maia 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORDEM TESTUDINES 

Testudo gracea Tartaruga Grega Enfermaria 3 

Carettochelys insculpta Tartaruga Nariz de Porco Exibição 1 

Chelydra serpentina Tartarugas mordedoras Exterior 3 

ORDEM CROCODYLIA 

Caiman crocodilus Caimão Exterior 1 
 Caimão Enfermaria 4 

Total 12 

82 
Animais 

7 
Testud

ines 

5 
Croco
dylia 

27 
Sauria 

43 
Ophid

ea 

13 espécies 

9 espécies 

1 espécie 

3 espécies 

Figura 16: Esquema explicativo do número de répteis cativos no Zoo da Maia; número total de animais por ordem; 
número de espécies dentro de cada ordem. 
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3.4. Materiais e Métodos 

  Além dos objetivos já elencados e inerentes à tese de mestrado, este estudo pretendeu, 

também, dar um contributo para a sistematização da informação relacionada com os animais 

do Zoo da Maia para simplificar a sua gestão e maneio. Assim, foi compilada diversa 

informação relacionada com a caracterização de habitats, planos de alimentação, folhas de 

registos de pesos, comprimentos, temperaturas, humidade e registos de pré e pós ecdise dos 

animais. 

 
3.4.1. Folhas de registo 

 
 
  Foram elaboradas fichas de registo de dados de modo a que toda a informação acerca 

de elementos e/ou comportamentos tidos como importantes, relativamente a cada um dos 

animais alojados e à sua área envolvente, ficasse registada. As folhas de registos continham, 

também, o número dos microchips de cada animal, para que, no caso de partilha de habitat a 

identificação do indivíduo ocorresse de forma simples. Nas referidas folhas de registo foram 

anotadas todas as mudas visualizadas efetuadas pelos animais durante o período de estudo. 

 
3.4.2. Registos de temperatura e humidade  

 

  Os registos de temperatura e de humidade no interior dos habitats foram efetuados 

semanalmente. Note-se que a manutenção da temperatura dos habitats é feita através da 

combinação de várias fontes de calor isoladas ou associadas: aquecimento por caldeira, 

termóstato (na zona da enfermaria) e lâmpadas específicas para 

aquecimento. Para as medições de temperatura foi utilizado um 

termómetro de infravermelhos (Fig.17). As medições eram 

efetuadas sempre da parte da manhã com registo dos valores da 

temperatura ambiente do habitat, dos animais, da água e das 

próprias lâmpadas. Numa fase posterior do estudo foi considerada 

apenas a medição da temperatura ambiente do habitat. Para a 

medição de humidade foi utilizado um higrómetro simples que era 

deixado dentro do habitat durante 3 minutos. Seguidamente fazia-

se o registo do valor e o aparelho era retirado para o próximo 

Figura 17: Termómetro de 
infravermelhos utilizado para 
medições de temperatura. 
Fonte: Própria 
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habitat. Contudo no último mês de pesquisa não foi possível proceder as medições de humidade 

devido a uma avaria do aparelho. 

 

3.4.3. Pesagens e medições dos animais 

 

  A pesagem e medição dos animais são operações que, dependendo do animal, envolvem 

risco para o operador e para o próprio animal. No sentido de respeitar todas as regras de bem-

estar, estas ações foram sempre realizadas com a ajuda de um profissional responsável 

(orientadora externa), quando o porte e manipulação do réptil assim o exigiam, outros 

colaboradores eram requisitados. No entanto, em alguns animais (anaconda verde, cobra verde 

da videira, caimão), não foi possível fazer este tipo de medições devido a serem espécies de 

difícil manipulação. 

 No que diz respeito às medições, o material utilizado, era extremamente simples: uma 

fita métrica e uma corda, esta última era empregue em cobras de maior porte, em que não se 

conseguia distender todo o animal. A corda foi colocada ao longo do corpo da cobra e depois 

medida. No entanto, a medição de répteis vivos não é simples, nem muito precisa, sublinhando 

que são animais selvagens que não estão habituados a manipulação, e que se debatem muito, 

quando esta acontece. O comprimento "real" assumido nos animais, foi aquele assumido 

quando estavam esticados. Porém, em grandes animais, a sua robustez e resistência 

inviabilizaram o alongar de todo o seu corpo. 

  Relativamente às pesagens estas eram efetuadas numa balança digital simples. Para tal, 

colocávamos os animais dentro de recipientes plásticos com tampa (o peso dos recipientes era 

subtraído) e efetuávamos a pesagem. No caso de animais de maior porte como as pitões 

reticuladas, pitões de burma e boa cubana, os animais foram colocados em sacos de tecido de 

grande dimensão e pesados num dinamômetro de escala apropriada.  

  Após recolha preliminar de dados foi realizado um cruzamento de toda a informação 

recolhida no local de estágio. Por opção dos responsáveis e com a nossa concordância, 

determinadas espécies não foram consideradas relevantes para o estudo, designadamente nas 

situações onde os animais se encontravam submersos durante a maior parte do tempo tornando 

a visualização do processo de muda impercetível; caso das tartarugas e dos caimões (ordens 

Testudines e Crocodylia). 

 No quadro que se segue (quadro 4) encontram-se sistematizadas as principais tarefas do 

trabalho de recolha de informação. 
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Quadro 4. Tipologia de tarefas. Métodos e materiais utilizados.  
 

Tarefa Método Material 
Caracterização de 

Habitats 
 

Descrição do tipo de piso; lâmpadas; aquecimento; 
fonte de água; flora envolvente 

Máquina fotográfica; 
Folha de registo 

Registos de temperatura 
e humidade 

Medições efetuadas dentro dos habitats com ajuda da 
orientadora externa. Registo semanal 

Termómetro 
infravermelhos; 

Higrómetro 

Medição e pesagem dos 
animais pré e pós ecdise 

Medições efetuadas e registadas com ajuda da 
orientadora externa e outros colaboradores, 

Balança ou 
Dinamômetro; Corda 

e/ou Fita métrica 

Comportamento de 
animais que fizeram e 

disecdise 

Observação e análise comportamental. Mudanças de 
cor, descamação, análise da zona ocular. Registos em 
ficha auxiliar com o nome dos animais e respetivos 

microchips 

Máquina fotográfica; 
Folha de registo 

 
 

 
 
4. RESULTADOS 

4.1. Caracterização de habitats 

Os tipos de habitats existentes no Zoo da Maia podem variar de espécie para espécie ou 

mesmo entre espécie e tentam recriar o mais possível o ambiente natural dos animais. Deve ser 

referido que os habitats dos animais que se encontram na zona de bastidores (internamente ou 

em enfermaria) não foram sujeitos a caracterização dado tratar-se de situações provisórias em 

que os animais se encontram por períodos de tempo relativamente curtos. O tipo de habitat é 

arquitetado tendo em vista a dimensão final que o animal vai atingir, bem como o número de 

elementos a alojar, dado que se partilharem o mesmo habitat este geralmente tem maiores 

dimensões. Os terrários podem-se diferenciar pelos seguintes aspetos: aquecimento (caldeira, 

lâmpada aquecimento com ou sem UV), contacto com luz natural e tipo de substrato. Nos 

quadros 5 e 6 encontram-se caracterizados os diferentes habitats da ordem Squamata.  
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Quadro 5. Caracterização de habitats da ordem Squamata- Sauria do reptilário do zoo da Maia 

Animal 

Partilha 
habitat 

Iluminação 
Natural 

Lâmpada emissora de calor 
e/ou radiação UV Substrato Aquecido por 

caldeira 

Sim Não Sim Não Sim Não Areia Pedra Feno Terra Casca de 
Pinho Sim Não 

Dragão Barbudo x  x  x  x      x 

Gecko Africano  x x  x   x     x 
Gecko Dourado  x x  x     x   x 

Zonossauro Gigante x   x x  x     x  

Iguana de Colarinho e 
Lagarto Cintado x   x x  x     x  

Lagarto sem pernas  x x  x   x     x 

Escinco das árvores x  x  x      x x  
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Quadro 6. Caracterização dos habitats da ordem Squamata – Ophidea do reptilário do Zoo da Maia 
 

Animal 

Partilha 
habitat 

Iluminação 
Natural 

Lâmpada emissora de calor 
e/ou radiação UV Substrato Aquecido por 

caldeira 

Sim Não Sim Não Sim Não Areia Pedra Feno Terra Casca de 
Pinho Sim Não 

Cobra Rateira do 
Texas x   x       x x  

Cobra Rateira do 
Texas Albina x  x  x      x  x 

Cobra do milho x   x      x  x  

Cobra Real da 
Califórnia x   x        x  

Cobra Falsa Coral  x  x        x  

Cobra Falsa Coral 
Mutada  x  x  x     x x  

Cobra Falsa Coral 
Honduresis  x x         x  

Cobra Real do Deserto x   x        x  

Cobra verde da 
Videira  x  x x       x  

Boa arco-íris x   x  x  x    x  

Boa Cubana  x  x x      x x  

Jiboia x   x x      x x  

Anaconda  x  x x  x x    x  

Pitão de Burma x  x  x      x x  

Pitão Reticulada x  x  x      x x  

Pitão Reticulada 
Albina  x  x x      x x  

Pitão Real x   x x    x   x  
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  Na caracterização dos habitas, estão incluídos todos os terrários da ordem Squamata que 

se encontram expostos ao público no reptilário do zoo da Maia, perfazendo um total de 24 

habitas (7 pertencem a lagartos e 17 a cobras). Nestes habitats encontram-se, no total, 56 

animais cativos. De uma forma geral podemos referir que cerca de 60% destes animais 

partilham habitat com outras espécies homólogas; cerca de 80% dos habitats são aquecidos por 

caldeira e 38% deles tem acesso a iluminação natural com substrato de casca de pinho. 

 Em relação aos restantes 26 animais (dos 82 répteis estudados), 14 répteis, pertencentes 

à ordem Squamata, estão em bastidores e na enfermaria (5 cobras e 9 lagartos), 12, pertencentes 

às ordens Crocodyla e Testudinatas (5 e 7 respetivamente), dos quais 4 encontram-se para 

exibição no exterior do reptilário (um caimão e três tartarugas mordedoras), a tartaruga “nariz 

de porco” tem um habitat no interior (aquático) sendo que os restantes 7 se encontram em zona 

de bastidores. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18: Diferentes Habitats do reptilário do Zoo Maia. Fonte: Própria 
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4.2. Plano alimentar 

  No zoo da Maia são implementadas diferentes dietas tendo em conta a especificidade 

nutricional das várias espécies de répteis alojados. Animais omnívoros como o dragão barbudo, 

escincos, zonossauros e iguanas são alimentados diariamente com legumes (couve, cenoura, 

alface, etc.) podendo a dieta ser complementada com tenébrios e grilos. No que diz respeito aos 

geckos (insectívoros), são alimentados 3 vezes por semana, exclusivamente, com tenébrios e 

grilos. A frequência alimentar também é variável consoante as espécies: os caimões e o lagarto 

sem pernas, por exemplo, comem duas vezes por semana. No caso das cobras os animais são 

alimentados, na maioria dos casos, quinzenalmente, na parte da manhã, às segundas-feiras. A 

dieta base consiste em ratos, pintos e frangos. No quadro 1 dos anexos (Anexo I) estão descritas, 

de forma simplificada, as dietas implementadas no Zoo da Maia.  

  No quadro seguinte (quadro 7) estão compilados os dados relativos à frequência e tipo 

de itens alimentares fornecidos a cada cobra (no total 42 animais) durante os meses de estudo 

(Fev. a Abr.). A cobra da videira não é apresentada no quadro devido a ser uma exceção; esta 

foi alimentada com maior frequência, e com itens ligeiramente diferentes (pequenos lagartos e 

ratos com primeiro pelo), isto acontece, pois, esta cobra entrou há pouco tempo no zoo e 

ainda está em fase de adaptação 
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Quadro 7. Número e tipo de alimentação das cobras no Zoo da Maia (R-ratos; F-frangos; N-Não se alimentaram; 
X – não foram alimentadas) 

 

Pode ser relevante considerar o facto de, apenas, 21,42% das cobras se terem alimentado 

em todas as refeições fornecidas enquanto cerca de 40% (30,95) mantiveram um jejum de, 

pelo menos, 3 semanas consecutivas. Durante todo o período de estudo a Pitão Real 

(microchip 0257) e a Cobra do Milho (microchip 8541), apenas aceitaram uma de um total de 

7 refeições disponibilizadas. Tornou-se evidente que a ingestão voluntária de alimento foi 

Animal 
                      Microchip Fevereiro Março Abril 

1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 3ª 

Cobra Rateira do Texas 2536 R R F F F F N 
2479 R R F F F N N 

Cobra Rateira do Texas Albina 

5982 R R N N F F F 
5995 R R F F F F F 
5984 R N F F F F F 
8659 N R F F F F F 

Cobra do Milho 
5970 R R F N F F F 
8541 N N N N F N N 
8573 N N N N N F F 

Cobra Real da Califórnia 

5651 R R F F N N F 
5649 R R F N N F F 

Enfermaria 1561 R R F N F N F 
Enfermaria 4790 R R F F N R N 
Enfermaria 1546 R R F F N F F 

Mutada SI R R R R R R R 

Cobra Falsa Coral 
 

6934 R R R R R R N 
5999 R R R R R R R 

Mutada 6068 R R F F F F F 

Cobra Real do Deserto 
4249 R R R R N F F 
8696 N N N R F F F 
8684 R N N R F N F 

Boa Arco-íris 
7773 R R R R N N N 
7309 N R R R N N N 
7765 N R N R R R R 

Boa Cubana 7779 F F F F F F X 

Jiboia 

Interior 4635 N N N F N F X 
Enfermaria 6996 R R R R F F X 

9457 N N N F N F X 
7424 N N N F F F X 
5843 N N F N F F X 

Anaconda 5041 F F F N F F X 

Pitão de Burma 8672 N N N F F F X 
5746 F N N N N F X 

Pitão Reticulada 6041 F F F F F F X 
6126 F F N F F F X 

Pitão Reticula Albina 8502 N R N F N F X 

Pitão Real 

6118 N R R R N R R 
0257 R N N N N N N 
8581 N N N R R R R 
4592 R R R R N N N 
5966 N R R R R N R 
4640 N R R R N R R 
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extensamente variável entre os animais, independentemente de serem da mesma espécie e/ou 

partilharem o mesmo habitat. Como referido as cobras do milho, entre outras, servem para 

ilustrar esta falta de padrão alimentar. Alguns animais aproveitaram todas as refeições 

enquanto outros o fizeram de modo mais ou menos espaçado.  

 

4.3. Registo de Temperaturas 

  Nos gráficos 1 e 2 encontram-se os registos semanais de temperatura efetuados em 

fevereiro, optou-se por se separarem as cobras dos restantes répteis, visto que o número de 

habitats é considerável. Neste mês, a recolha de temperaturas não foi feita na primeira semana 

de trabalho, pois esta foi dedicada à pesquisa e integração no ambiente de estágio.  

Apesar de serem efetuadas medições individuais de temperatura, às espécies, água, 

lâmpada e temperatura ambiente do habitat apenas esta última foi considerada para o estudo, 

sendo as restantes utilizadas para monitorização e controlo do Zoo.  

Evidencia-se que no presente gráfico e nos restantes, quando nos referimos às cobras 

reais da Califórnia estamos apenas a mencionar as que se encontram em exibição. As restantes, 

que permanecem em enfermaria não constam nos gráficos. 

 

 

 

 

Gráfico 1- Registo da temperatura ambiente dos habitas das cobras no mês de fevereiro - reptilário do Zoo da Maia 
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   É possível observar que no mês em causa se verificaram algumas oscilações térmicas 

com particular evidência nas medições efetuadas no dia 15 de fevereiro que apresentaram uma 

média geral de 16,7 ºC graus. Estes valores médios do dia 15, quando comparados aos restantes 

dias (dia 8 – média= 25,7º; dia 22- média= 26,4ºC) apresenta uma descida significativa em 

média de 9,35 ºC. Esta oscilação deveu-se a um problema técnico ocorrido com a caldeira e 

daí, as temperaturas dos habitats se terem apresentado mais baixas que o habitual. Existe, 

contudo, uma exceção no habitat das cobras rateiras albinas do texas, devido a estas cobras não 

terem um habitat provido de aquecimento por caldeira. Em contrapartida, no dia 22, foram 

registadas temperaturas médias mais elevadas (26,4 ºC) em todos os habitats facto que estará 

relacionado com o aumento gradual da temperatura do ar e que pode ter interferido com as 

temperaturas de alguns habitats. 
Gráfico 2- Registo de temperatura ambiente dos habitas dos lagartos, caimões e tartarugas no mês de fevereiro - 

reptilário do Zoo da Maia 

  
No que se refere aos habitats dos restantes répteis que habitam no zoo, estes à exceção 

dos zonossauros gigantes; zonossauros/ lagartos de colarinho e escincos das árvores não são 

afetados pela caldeira e aqui as médias do dia 15 já são de valores superiores a 20 ºC (21,2). No 

caso dos dragões Barbudos, apenas dois se encontram expostos para o público geral (exibição), 

sendo que os restantes se encontram nos bastidores do reptilário com diferentes identificações 
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(cx1a cx6). Deve ser referido ainda, o pico ocorrido no dia 22 no habitat do lagarto sem pernas, 

este habitat evidenciou um aumento de 11,2 ºC, em relação à medição efetuada na semana 

anterior (dia 15) o que se pode dever a um problema ocorrido com o termostato do habitat. 

As temperaturas registadas no mês de março foram um pouco mais elevadas do que no 

mês anterior, com médias gerais de 27,1ºC, isto devido às temperaturas no exterior que também 

começarem a ficar mais elevadas. Em março foram efetuadas medições em todas as semanas, 

com registos de valores mais homogéneos (gráfico 3 e 4). De facto, as temperaturas oscilaram 

entre os 20-30ºC em todos os habitats, à exceção do terrário das cobras reais da Califórnia, onde 

a temperatura se encontra ligeiramente mais elevada (média= 35ºC). 

Por sua vez, a temperatura no habitat da Anaconda amarela (dia 1 de março) apresentou 

um valor anormalmente baixo em relação aos restantes dias. Esta situação foi registada e 

reportada para posterior avaliação. 

 
Gráfico 3- Registo da temperatura ambiente dos habitas das cobras no mês de março - reptilário do Zoo da Maia 

 
  No caso dos lagartos as temperaturas registadas mantiveram-se em valores tidos como 

ótimos para as espécies apenas com registos anormais para o dragão barbudo (cx. 6) e lagarto 

sem pernas. Ambas as situações foram reportadas e resolvidas. No caso do dragão barbudo, a 

lâmpada de aquecimento encontrava-se demasiado baixa e aquecia em demasia o pequeno 
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habitat (embora estes animais aguentem temperaturas mais elevadas). O veterinário acabou por 

colocar um termóstato para que a temperatura estabilizasse mais facilmente.  

 
Gráfico 4- Registo da temperatura ambiente dos habitas dos lagartos, caimões e tartarugas no mês de março - 
Reptilário do Zoo da Maia 

 
   

  Tal como aconteceu no mês de março as 

temperaturas em abril mantiveram-se estáveis 

(gráfico 5 e 6), com registos de valores mais 

elevados no habitat da cobra real da Califórnia 

que mostrou em média 34,05 ºC. As caldeiras são 

fundamentais para assegurar o controlo térmico 

dos habitats (Fig. 19). Cruzando a informação da 

leitura direta no habitat e o valor registado na 

caldeira podem ser detetadas alterações que 

interferem no bem-estar dos animais. De facto, é 

possível perceber que o habitat das cobras reais 

da Califórnia, tem a temperatura sempre mais 

elevada do que os restantes habitats, isto deve-se 

à origem e necessidades destes animais. 

Figura 19. Temperatura da caldeira no mês de março dia 
21, sinalização para a temperatura do habitat da cobra 
real da califórnia; Fonte: Própria 
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Gráfico 5 Registo da Temperatura ambiente nos habitats das cobras durante o mês de abril - reptilário do Zoo da 
Maia 

 

 

 
 

 
 

Gráfico 6 Registo da temperatura ambiente dos habitas dos lagartos, caimões e tartarugas no mês de abril- reptilário do Zoo 
da Maia 
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  As tartarugas, após o registo do dia 5, foram transferidas para um habitat no exterior e 

ficaram à temperatura ambiente. Por esse motivo não foram feitos registos de temperaturas nas 

semanas que se seguem. Dos restantes animais apenas foram relevantes as diferenças nos 

geckos (africanos e dourado), registadas nos dias 10 e 18, respetivamente. Nos dragões 

barbudos de exibição também foi registado um aumento acentuado da temperatura no dia 10, 

novamente estas variações podem se dever a problemas com as lâmpadas. 

 

4.4. Registos de Humidade 

  A humidade é um parâmetro muito importante para a pele dos répteis. Estes precisam 

de uma hidratação adequada para que a ecdise se realize com sucesso. Embora todas as espécies 

apresentem diferentes necessidades as condições do habitat tais como: temperatura, plantação, 

piso, substrato e quantidade de água, são fatores que podem condicionar o bem-estar dos 

animais e a realização da ecdise devido a terem interferência direta na percentagem de 

humidade do ar. 

   Neste estudo, a humidade geral dos habitats foi medida através de um higrómetro 

normal que era colocado nos habitats e deixado por um curto período de tempo (não inferior a 

3 minutos). No último mês de estágio (abril), surgiu um problema com o higrómetro não tendo 

sido possível realizar medições nesse período. 

 Durante o mês de fevereiro foram observadas algumas variações de humidade (gráfico 

7 e 8). No dia 22 existiram valores médios mais baixos com média de 44%, enquanto que no 

dia 15 os registos apontaram para humidades mais elevadas, com média de 67,5%. De uma 

forma geral estas oscilações ocorreram em todos os habitats. Uma vez que os valores de 

temperatura podem influenciar os níveis de humidade, salienta-se o facto que no dia em que as 

humidades estão mais baixas (dia 22- média=44%), as temperaturas estão mais elevadas (26,4 

ºC), nesse sentido, o mesmo acontece no dia 15 de fevereiro em que as humidades registadas 

foram mais elevadas (67,5%) e as temperaturas mais baixas (16,7 ºC). O terrário do gecko 

dourado apresentou, sistematicamente, níveis de humidade mais elevados.  
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Gráfico 7- Registo da humidade ambiente nos habitats das cobras durante o mês de fevereiro - reptilário do Zoo 
da Maia 

Gráfico 8- Registo da humidade ambiente dos habitas dos lagartos, caimões e tartarugas no mês de fevereiro- 
Reptilário do Zoo da Maia 
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 Ao longo do mês de março, observou-se uma média geral de 48,5% de humidade 

relativa do ar. No que diz respeito aos habitats das ophidea os níveis de humidade mostram-se 

pouco variáveis de uma forma geral. Verificou-se, no entanto, a ocorrência de um pico elevado 

no valor de humidade registado no dia 30 de 65% no habitat da Boa Cubana. No habitat da 

Cobra Falsa Coral, existiu alguma oscilação com registo de valores na ordem dos 63% (dia 8) 

e 34% (dia 21). Note-se que, em apenas duas semanas, os níveis médios de humidade desceram 

perto de 30%, o que pode ocasionar algum desconforto em termos de bem-estar animal, já que 

no mês anterior, os níveis de humidade se tinham mantido em valores mais elevados (50 a 

72%). Mais uma vez, os dados foram registados e a informação passada aos responsáveis pela 

manutenção dos animais. 

  Finalmente, observando os registos dos valores de humidade no mês de março (gráfico 

10) para os restantes répteis do zoo evidencia-se uma média de 47%, com uma mínima de 42% 

no dia 14 (tal como aconteceu nos habitats das cobras), e uma média máxima registada no dia 

8 com 51%. Novamente como já foi explicado em cima estes valores mínimos e máximos de 

humidade, correspondem a temperaturas mais altas e mais baixas respetivamente. Foi ainda 

possível, constatar a tendência para valores elevados de humidade no terrário do gecko dourado 

com valores entre os 68 a 79%. De salientar ainda uma descida ocorrida a dia 30, no habitat das 

iguanas/caimões, que transitou de valores na ordem dos 70% para 48%. Nos dragões barbudos, 

excluindo os de exibição, que estão sujeitos às mesmas condições de habitat, os valores de 

humidade apresentaram-se muito próximos. 
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Gráfico 9- Registos dos valores de humidade geral nos habitats das cobras durante o mês de março - Reptilário 
do Zoo da Maia 

Gráfico 10- Registo dos valores de humidade geral dos habitas dos lagartos, caimões e tartarugas no mês de 
março- Reptilário do Zoo da Maia 
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4.5. Animais que realizaram ecdise 

    Um dos principais objetivos do estágio era observar e acompanhar o processo de ecdise 

nos animais. Porém, em alguns casos, não foi possível observar o momento exato em que estaria 

a ocorrer porque muitos animais realizaram o processo durante a noite. A consumação do 

evento era confirmada pela existência das exúvias desprendidas pelos animais no dia seguinte. 

A situação pode dever-se ao facto de os animais estarem muito expostos durante o dia às visitas 

do público e sendo um processo fisiológico que expõe o animal a certa vulnerabilidade, a 

preferência passaria por horas mais calmas.  

  É possível compreender após o período de observações dos animais, que os animais 

diferem muito em termos de tempo. Diferentes animais de diferentes tamanhos e espécies, após 

começarem com sinais de ecdise, nomeadamente, pele mais seca/descamação, realizaram todo 

o processo de muda de forma muito rápida (horas) e outros necessitavam de mais tempo, para 

que todo o processo tivesse terminado (dias). Como exemplo damos o caso das Pitões 

Reticuladas, das cobras rateiras do Texas e dos escincos das árvores em que, nestes animais, o 

processo de renovação de epiderme demorou dias para ficar completo. Por outro lado, o caso 

do gecko e numa das pitões de Burma (microchip n.º 8672), o procedimento de muda de pele 

ocorreu de forma muito rápida (umas horas). Além das situações referidas também se observou 

que os animais, de modo geral, apresentavam uma maior atividade/disposição para o processo 

durante a fase matinal, principalmente, em dias mais quentes.  

  A opacidade ocular, foi visível apenas em cobras e, de uma forma geral, os animais 

ficavam com os olhos mais acinzentados antes da ecdise, com o aspeto a voltar ao normal (sem 

opacidade) dois dias antes desta ocorrer. Contudo não foi assim tão linear em todas as serpentes. 

Em algumas cobras em que os olhos ficavam turvos, voltavam ao normal, e o processo de ecdise 

não se avizinhava acontecer. 

  Salienta-se que nos lagartos a mudança de pele ocorreu de forma mais gradual e pausada 

sendo que os animais começavam por apresentar descamação. A partir do momento que foi 

visível algum sinal de descamação por parte dos animais, considerou-se esse momento como o 

dia de ecdise. Os quadros 8e 9 apresentam os animais em que foi possível visualizar o processo 

de ecdise.  
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Quadro 8. Animais (Squamata - Ophidia) cativos que efetuaram ecdise no decorrer do estudo no Zoo da Maia 
O

rd
em

 

Fa
m

íli
a  

Nome comum ID Ecdise 
Datas 

N.º 
Ecdise 

Ecdise 
em uma 

única 
peça 

Fev. Mar. Abr. 
Dia 

SQ
U

A
M

A
T

A
 –

 O
PH

ID
IA

 

C
ol

ub
ri

da
e 

Cobra Rateira do Texas 2536 P   21 1  
2479 P   21 1  

Cobra Rateira do Texas Albina 

8659 P  14  1 P 
5995 P 10   1  
5982 P   1 1  
5984 P  17  1  

Cobra do Milho 
5970 P  15  1  
8541 P 15   1  
8573 P   18 1  

Cobra Real da Califórnia 

5651 P  14  1 P 
5649 P 15   1 P 
1561 P  22  1 P 
4790 P 10  25 2 P 
1546 P   5 1 P 

SI P 22   1 P 

Falsa Cobra de Coral 
6934 P  10 5 2 P 
5999 P 6 22 25 3 P 
6068 P 22   1 P 

Cobra Real do Deserto 
8696 P   25 1  
4249 P 5   1 P 
8684 P  14  1  

Cobra verde da Videira SI P   18 1 P 

B
oi

da
e  

Boa Cubana 7779 P  8  1  

Boa Arco-íris 
7309 P 7  5 2  
7765 P 10 20 10 3  
7773 P 7   1  

Jiboia 

4635 P   25 1 P 
6996 P 15  10 2 P 
9457 x    0  
7424 P   2 1  
5843 P  22  1 P 

Anaconda Amarela 5041 P  22  1  

Py
th

on
id

ae
 

Pitão de Burma 8672 P   18 1 P 
5746 P  22  1  

Pitão Reticulada 6041 P  14  1  
6126 P  14  1  

Pitão Reticulada Albina 8502 P  8 18 2  

Pitão Real 

6118 x    0  
0257 P   10 1  
8581 x    0  
4592 P  10  1  
5966 P 15   1  
4640 P   5 1  

 

 

 

 



 43 

Quadro 9. Animais (Squamata – Sauria; Crocodylia; Testedinata) cativos que efetuaram ecdise no decorrer do 
estudo no Zoo da Maia 

O
rd

em
 

Nome comum ID Ecdise 
Datas 

N.º 
Ecdise Fev. Mar. Abr. 

Dia 

SQ
U

A
M

A
T

A
 –

 S
AU

RI
A 

Dragão Barbudo Fêmea P  21  1 
Dragão Barbudo Macho P  21  1 
Dragão Barbudo Cx 1 x    0 
Dragão Barbudo Cx 2 P  14  1 
Dragão Barbudo Cx 3 x    0 
Dragão Barbudo Cx 4 P  7  1 
Dragão Barbudo Cx 5 P  14  1 
Dragão Barbudo Cx 6 x    0 
Gecko Africano 45 P 8 14  2 
Gecko Africano 65 P 8   1 
Gecko Dourado 35 x    0 

Lagarto sem Pernas SI x    0 
Escinco das Árvores 0740 P 6  22 2 
Escinco das Árvores 0695 P 6   1 

Zonossauros Gigantes SI P  1  1 
Zonossauros Gigantes SI P  7  1 
Zonossauros Gigantes SI P  7  1 
Zonossauros Gigantes SI P  1  1 

Zonossauros SI x    0 
Zonossauros SI P 24   1 
Zonossauros SI P 24   1 

Lagarto de colarinho SI P 22   1 
Lagarto de colarinho SI P  1  1 
Lagarto de colarinho SI P  1  1 

Iguana 5678 P   5 1 
Iguana 5977 x    0 
Iguana 6035 x    0 

C
R

O
C

O
D

Y
LI

A
 

Caimão 2021 x    0 
Caimão 6013 x    0 
Caimão 6082 x    0 
Caimão 6080 x    0 
Caimão SI x    0 

TE
ST

U
D

IN
E 

Tartaruga grega SI x    0 
Tartaruga grega SI x    0 
Tartaruga grega SI x    0 

Tartaruga mordedora SI x    0 
Tartaruga mordedora SI x    0 
Tartaruga mordedora SI x    0 

Tartaruga nariz de porco SI x    0 
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 Dos 82 animais em estudo uma percentagem de 70,73% (58 animais) fez ecdise, durante 

a fase de acompanhamento, no entanto, apenas 10,11%, realizou este ciclo de renovação mais 

do que uma vez. No total verificaram-se 70 mudas. 

  Nas cobras, em 43 animais cativos, 40 realizaram a muda, o que correspondeu a uma 

taxa de concretização de 93,02% dos animais. No que diz respeito aos lagartos, de um total de 

27 animais, 18 conceberam o derrame, o que se reflete numa taxa de concretização de, 64,28%. 

Nas restantes ordens Crocodylia e Testudines em nenhum dos animais foram visíveis sinais de 

ecdise. 

  Outro aspeto relevante nesta etapa de recolha foi o facto de muitos animais realizarem 

a renovação epidérmica de forma segmentada podendo indiciar disecdise. Esta situação seria 

espectável em lagartos, mas não era, de todo, esperada em cobras. De facto, apenas 40% das 

cobras que realizaram a ecdise o fizeram numa única peça. Segundo as nossas observações, 

pelo menos, as 3 pitões reticuladas, a anaconda, as cobras rateiras do Texas e a pitão de Burma 

(microchip nº5746) constituíram casos em que a ecdise não ocorreu como esperado. Todos estes 

casos foram reportados aos responsáveis do Zoo e serão alvo de discussão do respetivo capítulo. 

    

3.1. Registo de Pesagens e Comprimentos 

  Um dos objetivos principais do trabalho passava por 

perceber se o processo fisiológico da ecdise tinha ou não 

influência sobre o peso e medida dos animais. Como referido na 

metodologia foram efetuadas pesagens e medições dos animais 

nos períodos pré e pós-ecdise. Por distintos motivos, nem sempre 

foi possível a execução destas intervenções, em tempo adequado, 

dado que era necessária ajuda de responsáveis e funcionários para 

fazer a medição dos animais, principalmente os de grande porte.  

  Esta condicionante não permitiu ter em atenção fatores 

como o intervalo entre pesagens e alimentações. Ressalva para o 

facto de o fornecimento de alimento, nas cobras, ser realizado 

quinzenalmente (às segundas-feiras) e, nesses dias, não eram 

efetuadas manipulações em cobras, devido ao bem-estar desses 

animais. 
Figura 20: Medição de uma cobra 
real da Califórnia; Fonte Própria 
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  Os quadros seguintes (quadros 10 e 11) referem-se aos registos de pesagens e medições 

efetuadas ao longo do estágio. Para efeitos de análise de resultados, apenas se encontram no 

quadro os animais que realizaram pelo menos uma ecdise. 

 
Quadro 10. Medições e pesagens dos animais (Squamata – Ophidea) cativos que efetuaram ecdise (pré e pós) no 
decorrer do estudo no Zoo da Maia  

O
rd

em
 

Nome comum ID 
Medições (cm) Peso (kg) 

Pré-ecdise Pós-ecdise Pré-ecdise Pós-ecdise 

SQ
U

A
M

A
T

A
 –

 O
PH

ID
IA

 

Cobra Rateira 
do Texas 

2536 191 194 1,55 1,61 
2479 199,5 198 2,60 2,64 

Cobra Rat. do 
Texas Albina 

8659 171 172 0,96 0,95 
5995 159 153 0,81 0,81 
5982 188 176 1,71 1,50 
5984 177 175 1,29 1,26 

Cobra do Milho 
 

5970 136,5 138 0,63 0,72 
8541 165 168 1,20 1 
8573 186 189 0,79 0,8 

Cobra Real da 
Califórnia 

5651 120 125 0,53 0,53 
5649 132 136,5 0,65 0,69 
1561 180 179 1,96 1,95 
4790 136 136,5 0,71 0,73 
1546 130 129 0,65 0,66 

SI 93,3 99 0,30 0,32 

Falsa Cobra de 
Coral 

6068 139 139 0,77 0,805 
Hun.5999 142 148 0,85 0,86 
Mut. 6934 117 120 0,57 0,57 

Cobra Real do 
Deserto 

8696 119 116 0,55 0,52 
4249 103,5 108,5 0,62 0,68 
8684 121,5 119 0,61 0,68 

Boa Arco-íris 
7309 126 117 1,04 1,01 
7765 143 144 1,63 1,60 
7773 157 153 1,19 1,15 

Boa Cubana 7779 235 235 10 10,2 

Jiboia 

4635 265 250 10,35 9,53 
6996 130 132,5 1,69 1,71 
7424 203 197 9,88 9,65 
5843 225 238 11,21 11,85 

Pitão de Burma 8672 312 285 17,5 16 
5746 382 400 33,5 33 

Pitão 
Reticulada 

6041 365 397 15,7 16,42 
6126 346 356 14,62 13,85 

Pitão Ret. 
Albina 8502 324 311 10,48 12 

Cobra do Milho 
 

5970 136,5 138 0,63 0,72 
8541 165 168 1,20 1 
8573 186 189 0,79 0,8 

Pitão Real 

0257 126 122 1,46 1,33 
4592 118 129 1,76 1,78 
5966 82 83 0,36 0,425 
4640 113 118 1,53 1,56 
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Quadro 11. Medições e pesagens dos animais (Squamata – Sauria) cativos que efetuaram ecdise (pré e pós) no 
decorrer do estudo no Zoo da Maia 

O
rd

em
 

Nome 
comum ID 

Medições (cm) Peso (g) 

Pré-ecdise Pós-ecdise Pré-
ecdise Pós-ecdise 

Sq
ua

m
at

a-
 S

au
ria

 

Dragão 
Barbudo 

Fêmea 42 43 440 425 
Macho 43 45 445 485 
Cx 2 36 37 490 530 
Cx 4 48 50 465 520 
Cx5 27 33,2 55 80 

Gecko 
Africano 

Fêmea 16 16 45 30 
Macho 19 19,7 65 60 

Gecko 
Dourado SI 16,5 17 35 35 

Escinco das 
Árvores 

0740 55,5 55 340 340 
0695 58 59 425 400 

Iguana 5678 118 118,2 3000 3200 
 

 Como foi referido anteriormente, alguns animais não figuram nos quadros de pesos e 

medições devido a dificuldades inerentes ao seu maneio. Foram os casos da anaconda amarela 

cobra verde da videira, zonossauros gigantes, lagartos de colarinho e zonossauros. 

  No que diz respeito a pesagens e medições nas ophidea, de um total de 41 animais, 24 

(63%) mantiveram o peso e comprimento. Para os devidos efeitos foi assumido que apenas 

diferenças acima de 0,02cm/ 0,02g em relação aos valores iniciais seriam significativas. Já em 

termos de sauria deve ser realçado o aumento significativo de peso e comprimento no dragão 

barbudo (cx. 5). Nos restantes lagartos, apesar de algumas pequenas oscilações, não foram 

observadas diferenças dignas de registo. 

  Existiram, no entanto, alguns dados que revelaram alguma incoerência. De facto, dos 

49 animais que constam no quadro, um total de 17 animais (34,69%) diminuiu de tamanho e/ou 

peso. Estes dados não eram expectáveis, contudo, podem ter sido devidos a períodos de recusa 

de alimento por parte dos animais. É, também, importante reforçar a ideia de que as medições 

eram realizadas sem recorrer ao uso de qualquer tipo de sedação o que pode explicar os dados 

inconsistentes nas medições efetuadas. 
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4. DISCUSSÃO DE RESULTADOS  
 

  Os resultados encontrados no decorrer do estudo efetuado foram evidenciados no 

capítulo anterior pretendendo-se, agora, analisar e confrontar os mesmos com resultados de 

estudos semelhantes e/ou com as ideias sugeridas por diferentes autores.  

  Numa primeira abordagem mais geral deve ser referido que, apesar de terem sido 

obtidos dados nas diferentes recolhas de informação e parâmetros (habitat, nutrição, registos de 

ecdise, temperatura, humidade, pesagens e medições), não foi possível fazê-lo na totalidade dos 

animais como estava previsto no início do nosso trabalho. De facto, existiram alguns répteis em 

que não foi possível recolher informações e, como referido anteriormente, isso deveu-se a 

diversos motivos, entre eles, o stress/bem-estar animal, o comportamento e a estrutura corporal 

de alguns deles. Além disso, uma das maiores dificuldades deste trabalho passou pelo elevado 

número da amostra e pelos vários parâmetros analisados. De qualquer dos modos, estamos em 

crer que o nosso esforço terá contribuído para a sistematização da maioria dos dados relativos 

aos animais do Zoo e das condições a que estão sujeitos. Estas ações e registos permitem 

identificar os problemas com maior facilidade e ajudam no maneio mais eficaz das espécies 

contribuindo para o seu bem-estar que é, em primeira análise, um dos grandes objetivos do Zoo.  

  Foram elencados múltiplos dados relacionados com o habitat, plano nutricional, 

temperatura, humidade e pesagens e medições dos animais para tentar relacionar esta 

informação com os fenómenos de ecdise que acompanhamos. Até à data, existem diversos 

estudos, efetuados por vários autores, relacionados com a ecdise. Os trabalhos incidem sobre a 

frequência, duração e fatores subjacentes à ecdise com particular destaque para as cobras de 

cativeiro (Hoser, 1982; Lillywhite, 1989; Semlitsch, 1979; Stabler, 1939; Verveen, 2011). No 

entanto, não se encontram estudos que analisem os diversos fatores em simultâneo, e em 

diferentes ordens de répteis, que possam estar relacionados com este processo de renovação 

epidérmica. O presente estudo, tentou abordar um número elevado de fatores que pudessem 

estar envolvidos na ecdise. Autores como Navarre (2006) e Lillywhite (2014) suportam a ideia 

de que animais mais jovens tendem a ter uma maior frequência de muda outros, como Cliburn, 

(1976) e Verveen (2010) não apoiaram essa ideia nem consideram ser um fator relevante para 

a maioria das espécies. No nosso caso, a amostra de animais (Squamata- ophidia) em pesquisa 

era toda nascida antes de 2015 pelo que não consideramos ter animais juvenis. 

 Por outro lado, tivemos de descartar as ordens Crocodyla e Testudines uma vez que, em 

nenhum dos 12 indivíduos cativos dessas ordens foi observado algum sinal de ecdise. Note-se 
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que foram feitas medições de temperatura e humidade, mas visto que, o ciclo de mudança nunca 

chegou a ocorrer, ou pelo menos não de uma forma visível, tornou-se impossível relacionar a 

influência desses parâmetros com o processo fisiológico. Sublinha-se o facto de estes animais 

passarem os dias de forma submersa o que também dificulta a visualização do processo. 

Segundo O`Malley (2005), tal como todos os répteis, as tartarugas e caimões mudam a pele, 

mas tende a ser de forma mais fragmentada. A parte externa da casca é coberta com escudos 

córneos formados a partir da epiderme o que é equivalente a escamas em outros répteis. Embora 

todos os répteis tenham estruturas epidérmicas queratinizadas as dos lepidossauros não são 

homólogas das dos crocodilos e tartarugas (Vitt & Caldwell, 2014). 

  Como já foi mencionado anteriormente, durante os 3 meses de recolha de dados (89 

dias) foram feitas observações num total de 82 animais sendo que, destes, 58 realizaram o 

processo de renovação de pele. Salienta-se que, no total, cerca de 71% dos répteis realizaram 

ecdise o que é um valor bastante satisfatório tendo em conta o curto período de tempo de 

estágio. Foram contabilizadas, no total, 70 mudas das quais 70% corresponderam a ophidea e 

30% a sauria. Também devemos destacar o facto de que cerca de 15,5 % (9 animais) dos 71% 

efetuaram o processo mais do que uma vez e, somente, 3,44% (2 animais) o fizeram mais do 

que duas vezes durante os três meses de estudo. Sabendo que a ecdise é um processo fisiológico 

importante para o desenvolvimento e crescimento dos répteis, e tendo presente os resultados 

que obtivemos, resulta claro que o Zoo da Maia reúne todas as condições para o correto 

desenvolvimento das espécies que alberga.   

 Em 89 dias de periodo de estágio foram retirados 12 dias para serem efetuadas medições 

semanais de temperatura e humidade dos habitats. De uma forma geral, os níveis de temperatura 

do interior dos habitats é sempre mais elevado do que a temperatura ambiente exterior devido 

ao controlo térmico efetuado. Contudo, foi possível observar uma tendência para um aumento 

da temperatura média geral no interior dos habitats à medida que os meses se aproximaram para 

uma fase de maior calor (médias gerais de temperatura no interior dos habitats: fevereiro- 23ºC; 

março- 26ºC; abril 27ºC). Esta observação pode ser indicativa de alguma falta de controlo 

térmico mas, na verdade, esta interferência da temperatura exterior nos habitats não teve 

qualquer efeito negativo nos animais uma vez que os valores se encontraram sempre nas zonas 

de conforto térmico das espécies. Sublinha-se ainda o facto de que as temperaturas oscilam 

entre habitats, pois estes são programados através de uma caldeira de aquecimento e/ou 

lâmpadas de aquecimento, consoante as necessidades fisiológicas de cada animal.  
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 Ao abrigo do reptilário do Zoo da Maia existem 43 cobras, de 14 espécies, repartidas 

por habitas distintos. Em alguns animais (ex. pitões reais, jiboia, cobra verde da videira e 

anaconda amarela), apesar de terem realizado o derrame de pele, não foi possível analisar todos 

os dados em estudo. Assim, a discussão que se segue reporta-se a 41 cobras de 12 espécies 

diferentes. Serão as cobras a ser alvo de análise mais aprofundada porque, como referido, a 

ecdise não foi possível acompanhar nas espécies com pendor mais aquático. Por sua vez, nos 

lagartos, o processo de muda é mais difícil de acompanhar e avaliar sendo que os dados dos 

parâmetros recolhidos se tornam mais difíceis de relacionar com a ecdise. Finalmente, a maioria 

da informação bibliográfica disponível reporta-se a cobras.  

 A grande maioria das espécies de cobras hóspedes no zoo da Maia pertencem à família 

Colubridae, caso das rateiras do Texas, do milho, reais da Califórnia, falsas corais e por último, 

cobras do deserto. Na espécie rateira do Texas os animais começaram a sequência do ciclo de 

renovação epidérmico em simultâneo. Ambas abdicaram de alimento na semana seguinte à 

ecdise embora um dos animais (microchip n.º 2479), tivesse começado o jejum na semana que 

antecedeu a muda. A nível térmico foi referida uma grande oscilação (com uma baixa de 

13,8ºC) entre as semanas (dia 8 a dia 15) que se deveu a um problema técnico. Nas restantes 

semanas as temperaturas foram bastante constantes (março- oscilação máxima de 1,5ºC; abril - 

5,5ºC). Em termos de humidade também foram observadas algumas oscilações (descida a 20% 

em fevereiro). Por sua vez, as cobras rateiras do Texas albinas não têm aquecimento por caldeira 

no seu habitat e desta forma, beneficiaram de menores oscilações em termos térmicos 

conseguindo manter valores entre os 20ºC. Todavia, a humidade oscilou bastante no mês de 

fevereiro. Globalmente todas se alimentaram como esperado tendo efetuado ecdise no decorrer 

do período do estágio. A descriminação mais pormenorizada destes eventos pretende demostrar 

que, apesar de terem sido registadas alterações mais ou menos evidentes nos parâmetros da 

temperatura e da humidade, estas oscilações não parecem ter interferido no processo de muda 

nos animais desta espécie 

 Em termos alimentares podemos referir o caso das Cobras do milho, em 7 refeições 

oferecidas no decorrer do período de investigação uma das cobras (microchip n.º 5970) 

alimentou-se por 6 vezes.  Por sua vez, a cobra (microchip n.º 8573) aceitou o alimento nas 

duas últimas refeições de abril enquanto o animal n.º 8541 ingeriu uma única vez o alimento. 

Estes dados são curiosos uma vez que a cobra com maior número de refeições recusou 

alimentar-se, justamente, na semana seguinte a efetuar ecdise. Todavia a cobra com microchip 

n.º 8573 alimentou-se um dia antes de efetuar a muda e na semana que a sucedeu. Por último, 
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a cobra n.º 8541 não se alimentou nem antes, nem nas semanas seguintes após expelir a sua 

pele. Em termos de valores de temperaturas e % de humidade no ar, os valores não apresentam 

diferenças dignas de registo. Mais uma vez torna-se difícil estabelecer uma relação entre os 

vários parâmetros e a ecdise.  

 Passando à discussão dos dados obtidos nas 6 cobras Reais da Califórnia deve ser 

mencionado que 3 delas se encontravam na enfermaria e as restantes 3 em exibição. Uma vez 

que as cobras que se encontravam em enfermaria foram alimentadas, medidas e efetuaram 

ecdise não se viu razão para que não constassem nos resultados. Todavia, as medições não 

constam nos gráficos de temperatura e humidade apresentados no capítulo anterior. Em termos 

de alimentação não houveram situações anormais a apontar sendo que, de um modo geral, todos 

os animais aceitaram o alimento oferecido. As cobras com microchip n.º 1561 e 1546 não se 

alimentaram nos dias que antecederam a muda, (dia 21 de março e dia 3 de abril, 

respetivamente). A temperatura média ideal para o seu habitat é de cerca de 27-33ºC, sendo 

que, na enfermaria, a temperatura não sofre tantas oscilações quanto aquelas que se verificam 

no habitat. Independentemente da diferença de condições térmicas e daquelas que se 

observaram na ingestão voluntária de alimento todos os animais realizaram a ecdise (Jackson 

et al., 2004).    

 Em termos de habitas e partilha do mesmo, as cobras falsas corais encontram-se 

confinadas em 3 habitats no zoo da Maia; nenhuma partilha habitat com outros animais nem 

entre si. A falsa coral honsuresis tem um habitat diferente que engloba dois terrários. Para este 

animal pode ser mais fácil encontrar uma temperatura corporal ótima, uma vez que pode dispor 

da sua preferência em diferentes pontos térmicos. Esta cobra, realizou a muda de pele nos 3 

meses de estágio (uma em cada mês) com uma média de intervalos entre mudas de 37,5 dias. 

Não existiu nenhum dado a realçar na alimentação nem nos parâmetros de temperatura em 

nenhum dos animais uma vez que estes foram mantidos entre os 20,4 e os 30,4 °C. Em termos 

de humidade do ar existiu uma diferença muito relevante no habitat da cobra falsa coral mutada, 

uma vez que este chegou a atingir valores da ordem dos 80% no mês de fevereiro e diminuiu 

drasticamente, uma percentagem média de 18,6%, nas medições do mês de março. Em qualquer 

um destes animais, e independentemente das condições a que foram submetidos, não foi 

possível estabelecer uma relação direta entre os fatores abióticos, a alimentação e a ecdise.    

 No que diz respeito à analise de dados fazemos referência aos últimos exemplares da 

família colubridae que o Zoo alberga – as cobras reias do Deserto. Nestas cobras, em termos de 

alimentação não existiram grandes anotações. O animal n. º 8696, rejeitou as refeições durante 
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cerca de um mês acabando por se alimentar a 6 de março tendo realizado o ciclo de muda ao 

dia 14 desse mês. Após a ecdise passou a alimentar-se de modo mais regular.  As temperaturas 

e humidades oscilaram dentro de valores normais no que diz respeito ao seu habitat. Todos os 

animais realizaram a ecdise. 

  A família das Boiade inclui 10 cobras residentes no zoo: as boas Arco-íris (3), boa 

Cubana (1), jiboias (5) e anaconda. Destes animais, apenas uma das jiboias não realizou a 

ecdise. Os animais foram mantidos a valores de temperatura muito constantes durante o 

decorrer do estágio (20ºC). Em termos de alimentação apenas deve ser registado o facto da 

anaconda e uma jiboia (microchip n.º 5843) terem começado o ciclo de renovação epidérmico 

no dia 22 de março, tendo rejeitado o alimento no dia anterior.  

  Por último, a família pythonidade que inclui cobras de maiores dimensões como as 

pitões de burma, reticuladas e pitões reais. Destes 11 animais, 9 fizeram a ecdise, o animal com 

microchip n.º 0257 apenas se alimentou na primeira semana de recolha de dados, contudo 

realizou ecdise no dia 10 de abril. 

  Um estudo realizado por Stabler (1939), mostrou que cobras cativas mantidas num 

ambiente aquecido sem interrupção de meses frios faziam mais vezes ecdise do que quando 

retiradas para uma temperatura “normal”. No atual estudo as cobras estão sujeitas a 

temperaturas médias mais elevadas e constantes do que no exterior durante todo o ano. Todavia, 

nos meses mais quentes parece ocorrer um determinado aumento no que diz respeito à atividade 

geral, visto que ao longo do estágio foi possivel verificar uma maior atividade em dias de maior 

luminosidade e com temperaturas mais elevadas. Cliburn (1976), referiu que é de esperar que 

haja uma variação sazonal no intervalo de tempo relacionada com maiores temperaturas no 

verão levando a um aumento da atividade, de ingestão alimentar e aumento das taxas de 

crescimento. 

 Durante a nossa avaliação constatamos que algumas cobras procuraram os lagos 

existentes no seu habitat de modo a aumentar os seus níveis de humidade corporal durante a 

fase da muda. Esta observação foi particularmente evidente nas cobras boa arco-íris e pitão 

reticulada. 

  Outro fator que pode ter relevância para o estudo relaciona-se com o intervalo de tempo 

(em dias) entre mudas. No presente trabalho, não se conseguiu calcular qual o intervalo médio 

entre ecdises, em 84,5% dos répteis. Esta limitação deveu-se ao facto de os animais apenas 

terem realizado o ciclo de renovação epidérmica uma vez durante a fase de estágio. De qualquer 

dos modos, e para os restantes 15,5 %, esse intervalo foi de ± 46,6 dias. Não fará muito sentido 
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englobar os lagartos nesta avaliação porque, apenas, dois animais o conseguiram fazer. Apesar 

do processo fisiológico que ocorre na epiderme e derme durante o ciclo de renovação 

epidérmica não apresentar muitas distinções, o tempo e o processo de muda per se difere 

bastante. Como já havia sido exposto, as cobras dispõem de um processo geralmente mais 

rápido e em uma única peça, já nos lagartos o processo acontece de forma mais pausada e 

fragmentada (Lillywhite, 2014). 

  Como referido alguns animais podem ter revelado indícios de disecdise. Segundo 

Lillywhite (2014), podem existir algumas exceções em cobras desidratadas, stressadas, mais 

velhas e/ou maiores. Os nossos resultados apontam, assim, para apenas uma percentagem de 

40 % das cobras que realizaram ecdise numa única peça. Nesta percentagem aquelas que 

efetivaram, mais do que uma vez, o ciclo de mudança também o fizeram em uma única peça.  

  Em relação aos animais que apresentaram mudas fragmentadas estamos em crer que as 

que foram realizadas durante a noite possam ter sido “quebradas” pelos próprios animais ao se 

movimentarem dentro do habitat. Na verdade, os animais encontram-se bastante confinados por 

comparação com o ambiente natural e a probabilidade de interferirem na integridade dos 

vestígios da muda é muito elevada. Como é óbvio esta hipótese carece de fundamentação, mas 

também não implica, necessariamente, que se tenha tratado de problemas de disecdise. De 

qualquer dos modos todos os casos foram expostos aos responsáveis do Zoo. 

Autores como de la Navarre (2006), Paterson (2008) e Lillywhite (2014) sugerem que 

a duração do ciclo varia de acordo com uma série de factores incluindo a idade e o estado 

nutricional. Um estudo sobre a frequência de ecdise em cobras realizado por Stabler, em 1939, 

pareceu mostrar o contrário, ou seja, que a nutrição não era um fator muito relevante pois cobras 

que recusavam alimento faziam a muda normalmente. No entanto, este autor referiu que a 

temperatura do meio ambiente e a atividade funcional pareciam influenciar, de forma indireta, 

a frequência das mudas. Mais recentemente, em 2010, Verveen reforçou esta ideia, após um 

estudo desenvolvido com Boa Constritor, tendo chegado à conclusão que um jejum de longa 

duração não resultava em maiores intervalos entre sucessivas renovações epidérmicas; as 

mudas ocorriam de modo normal mesmo em animais com anorexia. O presente estudo vai de 

encontro ao postulado por estes dois últimos autores. Foi possivel verificar que animais que 

mantiveram um jejum mais prolongado, caso da pitão de burma (microchip n.º 5746) que 

recusou alimento do dia 21 de fevereiro a dia 4 de abril, assim como a Cobra do milho  

(microchip n.º 8541) e a pitão real (microchip n.º 0257) que descartaram quase todas as 

refeiçoes, acabaram por realizar a ecdise. 
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  Note-se que os autores mencionados anteriormente, que negam haver correlação entre 

alimentação e maior frequência de mudas, sugerem que de facto as cobras possam rejeitar 

alimentar-se na fase de ecdise e nos dias que a antecedem. No entanto, isto deve-se ao facto do 

animal estar mais nervoso e contido e não altera a sua frequência. Não podemos comprovar que 

seja, apenas por essa razão, porém existiu realmente nesta pesquisa, uma recusa de alimento na 

semana em que ocorreu a ecdise por parte de 35% das cobras o que pode ser um dado sugestivo.  

  Na avaliação de comprimentos e pesagens demos conta de uma situação um pouco 

inesperada traduzida por uma diferença negativa tanto em termos de peso como de 

comprimento na fase pré e pós ecdise, especialmente em cobras.  

  A coluna vertebral das cobras apresenta uma grande flexibilidade, suficiente para 

permitir uma flexura lateral e dorsoventral da coluna (Rivas et al., 2008), concretizou um estudo 

em 2008 sobre qual seria o método mais adequado para efetuar medições de comprimento em 

cobras apesar de deixar a ressalva de que todos os métodos têm um erro associado. Devido à 

fina estrutura das cobras, ao grande número de articulações intervertebrais e à massa muscular 

é muito difícil esticar uma cobra, mais do que qualquer outro vertebrado. O resultado disso é 

que o comprimento será influenciado pelo quanto o animal está esticado. No entanto, os dados 

do seu estudo sugerem uma variação média, com um mínimo 0,5 cm e um máximo de 2,35 cm, 

para animais com cerca de 80 cm o que equivale a um desvio máximo de 2,93%. No presente 

estudo o valor de erro máximo foi um pouco maior: 8,65%. O mesmo autor refere, ainda, a 

diferença ao manusear animais mais calmos ou mais ativos sendo essa diferença menor ou 

maior consoante o caso. No trabalho que realizamos foi possível comprovar essa situação sendo 

que, em alguns casos, se optou por não efetuar as medições.  

  A diferença que advém das pesagens pode ser explicada por dois motivos: as medições 

não terem sido realizadas em dias específicos (antes ou depois das alimentações) mas estando 

dependentes da disponibilidade por parte da equipa do zoo e muitos animais passarem por fases 

de rejeição de alimento por várias semanas consecutivas, neste caso a diferença máxima 

registada foi de 1,52 kg na pitão reticulada albina. Verveen (2010), referiu que o aumento da 

massa fisica do animal não deve ser esperado no próximo ciclo de ecdise devido à fase de 

digestão e a renovação ocorrerem, frequentemente, em combinação. No que diz respeito ao 

crescimento em comprimento, referiu que este pode ocorrer, de forma independentemente do 

aumento da massa, mas será um crescimento mínimo em animais adultos. Sendo assim, os 

nossos resultados vão de encontro às informações produzidas por este autor. 
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   Cruzando a informação de todos os registos efetuados nas diferentes espécies, podemos 

observar que os animais do mesmo habitat, comummente da mesma espécie, sujeitos às mesmas 

condições de humidade e de temperatura, não realizaram ecdise na mesma altura. No caso das 

cobras, apenas 10% (cobras rateiras do Texas e pitões reticuladas) das que efetuaram ecdise 

começaram o processo no mesmo dia; isto equivale apenas a 6,89% do total de cobras que 

efetuaram o processo. Assim sendo, não podemos afirmar, com certeza, que as condições de 

maneio, per se, tenham influência no processo de ecdise em cobras, nem que haja sincronização 

de ciclos entre as mesmas espécies. Já nos lagartos ocorreu uma taxa muito superior. De um 

total de 18 animais, 55,6% começaram o processo de ecdise no mesmo dia. Contudo, devemos 

ter em conta que o processo de ecdise nestes animais foi contado como tendo o seu início a 

partir do momento em que evidenciaram alguma descamação e que se trata de um ciclo 

demorado. 

  Também se pensa que o derramamento é importante para renovar a epiderme que pode 

ser danificada ao longo do tempo, provavelmente envolvendo quebras ou fraturas na barreira 

de permeabilidade. Assim, uma função importante da muda de pele em répteis também pode 

ser relacionada com a renovação e melhoria da sua barreira de permeabilidade em relação às 

influências ambientais sobre o balanço hídrico (Lillywhite, 2014). 

Navarre (2006), referiu que o derramamento inadequado, ou disecdise, não é um 

problema primário, mas sim um sintoma. Na maioria das vezes, a disecdise pode estar 

diretamente associada a problemas de maneio inadequado, como a baixa temperatura ou 

humidade e alimentação inadequada. Isto leva-nos a pensar que os fatores estudados podem 

não ter relação direta na ecdise e na sua frequência, mas pode levar a que esta ocorra de uma 

forma que não é a esperada, contudo, como já foi referido no presente estudo, a pele das cobras 

pode estar a cair em pequenos fragmentos também devido à idade, comprimento e stress. 

  Geralmente os casos de disecdise são facilmente resolvidos, com retoma do processo 

normal, após remoção da pele e eliminação dos fatores de maneio subjacentes serem corrigidos. 

Existem, no entanto, várias causas médicas que podem levar a disecdise incluindo doenças 

cutâneas, doenças sistêmicas como septicemia, ácaros, queimaduras térmicas e disfunção da 

glândula tiroide (de la Navarre, 2006).  

  Paul Maderson (1984), descreveu, pela primeira vez em detalhe, as mudanças celulares 

que ocorrem na pele de uma cobra durante o ciclo de ecdise. Existe uma notável complexidade 

deste ciclo, especialmente no contexto da interação entre fatores intrínsecos e ambientais 

relacionados com o seu controlo.  
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5. CONCLUSÃO 
 
  Ao longo da realização deste trabalho foi possível constatar que, mesmo com um notório 

aumento do interesse sobre esta área da herpetologia, ainda existe muita falta de informação 

científica tanto a nível de espécies mantidas em cativeiro como, e principalmente, acerca das 

suas espécies homólogas em habitat natural.  

  Após uma análise de todos os fatores estudados foi possível entender um pouco melhor 

a diferença deste processo entre ordens de répteis e até mesmo entre espécies. Analisando toda 

a informação recolhida podemos observar que os animais do mesmo habitat, da mesma espécie, 

sujeitos às mesmas condições de alimentação, humidade e temperatura, não realizam ecdise na 

mesma altura. 

 De uma forma geral todos os objetivos propostos no início do trabalho foram 

alcançados. Estes passaram por tentar perceber um pouco melhor o complexo ciclo fisiológico 

de ecdise nos répteis. Tentou-se, através da investigação e do estágio, realizar um estudo 

detalhado acerca da ecdise e verificou-se que esta não se apresenta, pelo menos de forma direta, 

relação com outros fatores analisados como a alimentação e níveis de temperatura e de 

humidade. Situação idêntica ocorreu a nível das medições e pesagens em que não se alcançaram 

dados objetivos, para realmente perceber se os animais aumentam o seu peso e comprimento 

pós ecdise. No entanto, e nesse sentido, a revisão bibliográfica também indica que não seria 

num período de tempo tão curto que se conseguiriam resultados significativos. A nível de 

frequência da ecdise foi possível obter um leque de situações diferentes. Conseguiu-se ver 

animais que efetuaram ecdise todos os meses, com intervalos médios entre mudas de 35 dias, 

mas também foram observados, embora em pequena percentagem, répteis que nunca chegaram 

a efetuar ecdise. Infelizmente, o número substancial de animais utilizados como amostra do 

estudo, associado ao curto período de estágio, tornam os resultados pouco mais do que 

meramente indicativos. 

  Percebe-se com esta investigação que os répteis são animais diferentes dos outros 

vertebrados e não requerem uma altura do ano especifica para realizarem o ciclo de renovação 

epidérmica; cada animal tem as suas próprias necessidades e parece responder através delas. O 

processo fisiológico da ecdise é fundamental para os répteis, mas parece não ser um fenómeno 

sincronizado entre as espécies. Cada animal deverá reunir certas e determinadas condições 

fisiológicas (nutricionais, hormonais, etc.) associadas a fatores bióticos e abióticos que, de 

modo associado ou isolado, despoletam o processo da muda.  
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  Este estágio gerou a oportunidade de podermos trabalhar com répteis e dar o nosso 

contributo para a sistematização de dados no Zoo da Maia de modo a facilitar o seu maneio e 

contribuir para o bem-estar dos animais cativos. Também ficou claro que o Zoo apresenta 

condições ótimas para os animais se desenvolverem. Além disso, foi possível clarificar e 

aprofundar alguns conhecimentos na área que, estamos em crer, serão úteis para o 

desenvolvimento de trabalhos futuros nesta área tão complexa e cativante da herpetologia. 
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ANEXO I 

 
Quadro 1- Dietas implementadas no reptilário do Zoo da Maia. 

 
 

Nome comum Nº de 
animais Dieta Nº de refeições 

Dragão Barbudo 7 Tenébrios, Grilos, Legumes 

Legumes 1x/dia 

Insetos 3x/semana 
(adultos) 

Insetos 1x/dia (crias) 

Gecko Africano 2 Tenébrios, Grilos 

insetos 
3x/semana 

Gecko Dourado 1 

Zonossauro Gigante 4 

Tenébrios, Legumes 
1x/dia 

 
Iguana de Colarinho 3 

Lagarto Cintado 3 

Lagarto sem Pernas 1 Ratos 2x/semana 

Tartaruga Pinguim 1 Fruta, Legumes, Al. 
comercial 1x/dia 

Escinco das Árvores 2 
Legumes 

 
1x/dia Tartaruga Grega 3 

Iguana 3 

Caimão 5 Carne (bovino/ equino/aves) 2x/semana 

Pitão Real 4 

Roedores, Frangos 1x/quinzenalmente 

Boa Cubana 1 

Cobra Rateira do Texas 2 

Cobra Rateira do Texas 
albina 4 

Cobra Real da Califórnia 6 

Cobra do Milho 3 

Falsa Cobra de Coral 3 

Jiboia 5 

Boa Arco-Íris 3 

Pitão Reticulada 2 

Pitão Reticulada Albina 1 

Pitão de Burma 2 

Anaconda 1 

Cobra Verde da Videira 1 Lagartos ou ratos juvenis 1x/ semana 
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ANEXO II 

 
Quadro 1- Temperatura geral do habitat das cobras em fevereiro 

 

Nome comum Animal Dia 8 Dia 15 Dia 22 
Rateira Texas 30,3 16,5 25,6 

Rateira Texas Albina 21,1 25 24,7 
Pitão de Burma 25,7 17,3 28,8 
Real Califórnia 33 16,8 29,9 

Boa Cubana 21,9 15,8 23,4 
Pitão Reticulada 24,9 18,8 26,2 

Pitão Reticulada Albina 21,8 16,3 26,4 
Cobra do Milho 28,3 16,7 30,3 

Falsa Cobra Coral 21,1 15,7 28,7 
Falsa Cobra Coral Hondoresis 22,8 20,4 25,3 

Falsa Cobra Mutada 20,0 15,2 21,8 
Boa Arco-íris 26,4 16,6 29,8 
Cobra Deserto 25,7 16 29,5 

Pitão Real 26,3 16,8 28,8 
Jiboia 25,7 18,2 22,2 

Anaconda 21,2 16,2 20 
Cobra Verde da Videira 29 17 29,5 

 

Quadro 2- Temperatura geral dos habitats dos lagartos, tartarugas e caimão em fevereiro 

Nome comum Animal Dia 8 Dia 15 Dia 22 
Dragão Barbudo exibição 21,8 26 25,1 

Dragão Barbudo cx1 29,9 18 22,6 
Dragão Barbudo cx2 23 20,4 23,4 
Dragão Barbudo cx3 21,2 21,2 25,7 
Dragão Barbudo cx4 22,3 20,4 20,4 
Dragão Barbudo cx 5 23 22,1 25,5 
Dragão Barbudo cx 6 21 29,6 27,7 

Gecko Africano 18,3 20,6 26,5 
Gecko Dourado 26,2 21,3 25,5 

Lagarto sem Pernas 17,1 21,3 32,5 
Iguana de Colarinho e Lagarto Cintado 27,9 16,7 19,6 

Zonossauro Gigante 27,1 17 27,7 
Escinco das Árvores 24,8 18,3 28,8 

Iguana 22 23,5 30,5 
Camião 22 23,5 30,5 

Tartaruga 17 16,7 15 
 
 
 
 



 III 

 
 

Quadro 3- Temperatura geral do habitat das cobras em março 
 

Nome comum Animal Dia 1 Dia 8 Dia 14 Dia 21 Dia 30 
Rateira Texas 26,6 27,5 26,3 26,6 27,1 

Rateira Texas Albina 22,9 27,4 23,4 24,4 23,4 
Pitão de Burma 24,7 28,7 27,8 26,1 24,2 
Real Califórnia 32,1 35,6 36,3 34,1 35 

Boa Cubana 23 26,7 26,3 26,1 23,5 
Pitão Reticulada 23,8 26,2 25,4 28,4 27,8 

Pitão Reticulada Albina 25 30,3 26,7 28,4 25 
Cobra do Milho 29,1 27,2 29,3 31,4 27,8 

Falsa Cobra Coral 26,3 28,9 23,1 26 26,4 
Falsa Cobra Coral Hondoresis 21,8 25,7 24 24,8 26,7 

Falsa Cobra Mutada 24,4 24,3 30,1 28,4 27,7 
Boa Arco-íris 26,8 28,1 24,7 26,2 24,4 
Cobra Deserto 26,5 27,9 26,3 28 29,5 

Pitão Real 29,8 28 28,4 27,4 29,3 
Jiboia 22,1 28,2 26,3 25,7 25,9 

Anaconda 19,5 29,5 25,2 29,6 29,9 
Cobra Verde da Videira 29 31,5 31,9 32,6 29,7 

 
 
Quadro 4- Temperatura geral do habitat dos lagartos, caimões e tartarugas em março 

 
Nome comum Animal Dia 1 Dia 8 Dia 14 Dia 21 Dia 30 

Dragão Barbudo exibição 24 25,4 25,2 26,9 26,3 
Dragão Barbudo cx1 22,1 23,4 24,1 25,4 25,1 
Dragão Barbudo cx2 22,6 24,1 24,7 29,5 25,5 
Dragão Barbudo cx3 22,1 24,6 24,6 24,9 25,3 
Dragão Barbudo cx4 22 24 24,1 24,9 23,4 
Dragão Barbudo cx 5 25 25,9 27,5 27,5 27,4 
Dragão Barbudo cx 6 29,7 28,9 26,8 24,3 35 

Gecko Africano 22,2 26 22,6 25,6 21,9 
Gecko Dourado 17,9 20,4 22 20 20,8 

Lagarto sem Pernas 19,9 24,5 21,1 29,4 21,3 
Iguana de Colarinho e Lagarto Cintado 19,3 20,4 26,9 27,1 26,6 

Zonossauro Gigante 24,6 25,4 26,5 26,8 26,8 
Escinco das Árvores 25,4 24,7 25,4 25,4 25,5 

Iguana 21,8 21,3 21,4 22,5 22,6 
Camião 21,8 21,3 21,4 22,5 22,6 

Tartaruga 24,1 22,3 23,2 26,7 26,1 
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Quadro 5- Temperatura geral do habitat das cobras em abril 

Nome comum Animal Dia 5 Dia 10 Dia 18 Dia 25 
Rateira Texas 31,1 25,6 26,6 29,5 

Rateira Texas Albina 24,6 29,7 26,1 27,6 
Pitão de Burma 30 31,4 28,4 29,3 
Real Califórnia 34,7 33,3 36,5 33,4 

Boa Cubana 25,1 27 24,5 24,7 
Pitão Reticulada 26,6 27,5 24,8 26,9 

Pitão Reticulada Albina 26,8 30 28,4 29,8 
Cobra do Milho 30,6 28,5 28,8 25,8 

Falsa Cobra Coral 25,5 26,3 24,9 27,8 
Falsa Cobra Coral Hondoresis 26,5 27,6 24,7 27,3 

Falsa Cobra Mutada 30,4 27,4 29,2 31,5 
Boa Arco-íris 29,4 26,6 25,9 29,6 
Cobra Deserto 26,6 28 27,9 27,1 

Pitão Real 28,7 27,1 27,1 28,3 
Jiboia 27,8 29,1 27 27 

Anaconda 31 30,8 28,3 30,7 
Cobra Verde da Videira 34 32,2 31,5 32,5 

 
Quadro 6- Temperatura geral do habitat dos lagartos, caimões e tartarugas em abril 

 
Nome comum Animal Dia 5 Dia 10 Dia 18 Dia 25 

Dragão Barbudo exibição 26,3 35,4 25,8 27,2 
Dragão Barbudo cx1 23,3 27,2 25,8 28,3 
Dragão Barbudo cx2 25,9 27,4 26,5 25,8 
Dragão Barbudo cx3 26,4 26,8 25,4 25,6 
Dragão Barbudo cx4 24,7 27 25,2 25 
Dragão Barbudo cx 5 28,4 28,7 28,1 28,3 
Dragão Barbudo cx 6 24,4 27,6 28,7 23,2 

Gecko Africano 27,7 31,5 25,2 22,3 
Gecko Dourado 20,8 22,4 27,8 22,3 

Lagarto sem Pernas 21,3 28 23,2 23,2 
Iguana de Colarinho e Lagarto 

Cintado 28,5 25,6 29,7 31,3 

Zonossauro Gigante 27 25,8 26,1 27,7 
Escinco das Árvores 24,6 27,6 26,6 28,8 

Iguana 23,5 23,7 23 24,1 
Camião 23,5 23,7 23 24,1 

Tartaruga 26 x x x 
 
 
 
 
 
 
 



 V 

Quadro 7- Humidade geral do habitat das cobras em fevereiro 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Quadro 8- Humidade geral do habitat dos lagartos, caimões e tartarugas em fevereiro 

Nome comum Animal Dia 8 Dia 15 Dia 22 
Dragão Barbudo exibição 57 67 45 

Dragão Barbudo cx1 57 71 38 
Dragão Barbudo cx2 60 71 38 
Dragão Barbudo cx3 60 71 38 
Dragão Barbudo cx4 60 71 38 
Dragão Barbudo cx 5 60 64 38 
Dragão Barbudo cx 6 60 57 38 

Gecko Africano 59 65 45 
Gecko Dourado 88 91 66 

Lagarto sem Pernas 59 66 45 
Iguana de Colarinho e Lagarto 

Cintado 73 74 52 

Zonossauro Gigante 73 69 45 
Escinco das Árvores 85 66 41 

Iguana 69 79 57 
Camião 69 79 57 

Tartaruga 50 50 51 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome comum Animal Dia 8 Dia 15 Dia 22 
Rateira Texas 63 67 42 

Rateira Texas Albina 55 64 45 
Pitão de Burma 55 67 41 
Real Califórnia 66 77 46 

Boa Cubana 64 71 50 
Pitão Reticulada 59 67 43 

Pitão Reticulada Albina 68 68 39 
Cobra do Milho 62 70 41 

Falsa Cobra Coral 64 72 50 
Falsa Cobra Coral Hondoresis 65 67 41 

Falsa Cobra Mutada 63 82 49 
Boa Arco-íris 65 66 42 
Cobra Deserto 62 66 45 

Pitão Real 77 71,1 62 
Jiboia 64 67 41 

Anaconda 65 69 50 
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Quadro 9- Humidade geral do habitat das cobras em março 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Quadro 10- Humidade geral do habitat dos lagartos, caimões e tartarugas em março 

 
Nome comum Animal Dia 1 Dia 8 Dia 14 Dia 21 Dia 30 

Dragão Barbudo exibição 53 51 42 46 50 
Dragão Barbudo cx1 40 37 35 38 45 
Dragão Barbudo cx2 40 37 35 38 45 
Dragão Barbudo cx3 40 37 35 38 45 
Dragão Barbudo cx4 40 37 35 38 45 
Dragão Barbudo cx 5 40 43 47 45 43 
Dragão Barbudo cx 6 40 51 48 45 45 

Gecko Africano 53 51 42 46 50 
Gecko Dourado 76 79 74 70 68 

Lagarto sem Pernas 53 51 42 46 50 
Iguana de Colarinho. e 

Lagarto Cintado 
54 60 52 53 51 

Zonossauro Gigante 46 55 41 51 46 
Escinco das Árvores 47 48 40 45 45 

Iguana 71 74 68 64 48 
Camião 71 74 68 64 48 

Tartaruga 49 47 49 47 51 
 

Nome comum Animal dia 1 dia 8 dia 14 dia 21 dia 30 
Rateira Texas 41 44 39 40 50 

Rateira Texas Albina 49 53 42 46 50 
Pitão de Burma 47 47 40 46 46 
Real California 47 44 45 53 52 

Boa Cubana 50 51 48 45 65 
Pitão Reticulada 49 48 42 47 47 

Pitão Reticulada Albina 45 49 40 42 42 
Cobra do Milho 49 53 44 43 45 

Falsa Cobra Coral 54 63 47 34 53 
Falsa Cobra Coral Hondoresis 48 49 41 45 46 

Falsa Cobra Mutada 54 55 48 x 47 
Boa Arco-Iris 43 49 41 44 45 
Cobra Deserto 48 50 41 x 46 

Pitão Real 49 55 51 54 52 
Jiboia 74 50 41 45 54 

Anaconda 59 54 50 63 50 


