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Num rochedo perto da ilha do Príncipe 
habita a inigualável lagartixa-adamastor 

Estavam preservados em álcool, em frascos, num 
dos armários da sala que o Instituto de Investigação 
Científica Tropical (IICT), em Lisboa, dedica às co-
lecções de répteis e anfíbios das antigas colónias por-
tuguesas. Um dia ao abrir o armário, Luís Ceríaco 
deparou-se com uma preciosidade científica esque-
cida durante mais de quatro décadas. Em três dos 
frascos, as etiquetas diziam que as oito lagartixas lá 
dentro tinham sido recolhidas no início dos anos 70 
nas Pedras Tinhosas, outro nome do ilhéu da Tinho-
sa Grande, 20 quilómetros a sul da ilha do Príncipe. 
“Esses frascos chamaram-me imediatamente a aten-

ção, por dois motivos: não se conhecia na bibliogra-
fia científica qualquer referência a uma lagartixa no 
ilhéu da Tinhosa Grande, e o animal pareceu-me logo 
diferente das populações de lagartixas de São Tomé e 
Príncipe, que tenho estudado”, conta o biólogo.

Analisou os animais meticulosamente. Contou as 
escamas, mediu-lhes o corpo, fez comparações com 
exemplares das ilhas de São Tomé e Príncipe e do 
continente africano e ainda uma revisão da literatura 
científica sobre essas lagartixas.

Em relação às suas congéneres, as principais dife-
renças morfológicas desta lagartixa estão na cor, no 

tamanho (pode atingir mais de 11 centímetros, desde 
o nariz até à cloaca) e no número das escamas relati-
vamente largas que lhe cobrem o corpo. “O animal é 
mais escuro do que as espécies das ilhas envolventes 
e do continente africano. É de um castanho muito 
escuro, quase negro, com manchas um pouco mais 
claras na zona dorsal. Também é bastante mais com-
prido e de proporções mais largas do que as espécies 
das ilhas envolventes”, descreve-nos Luís Ceríaco, 
curador de répteis e anfíbios do Museu Nacional de 
História Natural e da Ciência (Muhnac), em Lisboa, 
e bolseiro de pós-doutoramento da Academia das Ci-
ências da Califórnia, em São Francisco, EUA. “Perce-
bi que estava perante uma espécie diferente de todas 
as outras conhecidas até agora.”

Resultado, o biólogo apresentou ao mundo uma 
nova espécie de lagartixa do ilhéu da Tinhosa Gran-
de, como único autor de um artigo científico na re-
vista Zootaxa, em Junho. Remetendo para a forma 
como foi identificada, uma parte do título tem um 
toque poético, invulgar na literatura científica: “Per-
dida no meio do mar, encontrada na parte de trás de 
uma prateleira.”

O armário que Luís Ceríaco abriu, em Maio de 
2014, era aquele onde estavam arrumadas as lagar-
tixas do género Trachylepis. Os oito exemplares ti-
nham sido apanhados em 1970 e 1971, nas últimas 
expedições de Portugal durante os tempos coloniais 
aos ilhéus da Tinhosa Grande e da Tinhosa Pequena. 
“Os exemplares não tinham nenhum nome científi-
co fixado. Estavam conservados em álcool e em boas 
condições”, reporta o artigo.



A1

  
Green Savers Online

 	Visitas diárias: 18842

 	País: PT

 	Âmbito: Ambiente e Ciência

 	OCS: Green Savers Online

 
ID: 60252494

 
21-07-2015

Green Savers - Investigador português descobre nova espécie de lagartixa em São
Tomé e Príncipe (com FOTOS)
 

URL:
http://greensavers.sapo.pt/2015/07/21/investigador-portugues-descobre-nova-especie-
de-lagartixa-em-sao-tome-e-principe-com-fotos/

 
A lagartixa-adamastor Um investigador português do Museu Nacional de História Natural e da Ciência
(MUHNAC) e da California Academy of Sciences descobriu uma nova espécie de lagartixa endémica de
São Tomé e Príncipe. A nova espécie foi denominada de Trachylepis adamastor, nome que faz alusão à
sua ocorrência num território isolado e longínquo e ao facto de esta lagartixa ser maior do que as
restantes espécies de lagartixas. A descoberta da lagartixa-adamastor foi descrita na revista científica
Zootaxa. Ao contrário do habitual, a nova espécie não foi encontrada no seu habitat natural, mas sim
preservada em frascos com álcool num dos armários da sala que o Instituto de Investigação Científica
Tropical, em Lisboa, dedica às colecções de répteis e anfíbios das antigas colónias ultramarinas. Um
dia, ao abrir o armário, o investigador Luís Ceríaco deparou-se com um achado científico esquecido
durante mais de quatro décadas. Dentro do armário, em três frascos etiquetados estavam oito
lagartixas que haviam sido recolhidas no início dos anos 70 nas Pedras Tinhosas, outro nome do ilhéu
da Tinhosa Grande, 20 quilómetros a sul da ilha do Príncipe. "Esses frascos chamaram-me
imediatamente a atenção, por dois motivos: não se conhecia na bibliografia científica qualquer
referência a uma lagartixa no ilhéu da Tinhosa Grande, e o animal pareceu-me logo diferente das
populações de lagartixas de São Tomé e Príncipe, que tenho estudado", indica o biólogo, em
comunicado do MUHNAC. Luís Ceríaco é curador das colecções herpetológicas do MUHNAC e bolseiro
de pós-doutoramento da Califórnia Academy of Sciences, nos Estados Unidos. Depois de descobrir as
lagartixas esquecidas nos frascos, o investigador analisou meticulosamente os espécimes e concluiu
tratarem-se uma nova e diferente espécie de lagartixa. A lagartixa-adamastor habita exclusivamente o
ilhéu da Tinhosa Grande, com cerca de um quilómetro quadrado de área. No geral, a nova espécie
apresenta-se como uma lagartixa típica, de comprimento considerável (entre os 9,6 e 11 centímetros
de comprimento de corpo, excluindo a cauda), corpo robusto e coloração bastante escura. Embora a
sua ecologia seja ainda bastante desconhecida, assume-se que se alimenta de alguns insectos e de
parasitas existentes nos ninhos das aves marinhas de nidificam no ilhéu. Devido à sua área de
distribuição diminuta e o seu grande isolamento geográfico, a espécie pode figurar entre uma das
espécies de vertebrados mais amaçados do planeta. No seguimento da descrição científica de Luís
Ceríaco foi já submetido um projecto internacional de modo a que se possam realizar novos trabalhos
de campo no ilhéu em questão e se possa estudar com maior detalhe a espécie e contribuir para a sua
conservação. Fotos: Ross Wanless e Luís Ceríaco lagartixa são tomé e príncipe Partilhar facebook
twitter google+ pinterest linkedin email [embedded content] Tweet
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