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Resumo
Objetivo – Apresentar as ordens encontradas da classe Chilopoda (lacraias) presente no solo de oito parques ecológicos no município
de Sorocaba, estado de São Paulo. Métodos – As coletas aconteceram no decorrer de um ano 2014/2015. Foram realizadas de duas for-
mas diferentes, sendo por coleta manual (hand collecting), procurando os animais na serrapilheira e enterrados em baixo desta com o
auxílio de uma pinça e coleta de serrapilheira com um coletor de plástico. Resultados – Foram coletados 136 indivíduos no total cor-
respondentes a duas ordens diferentes (Geophilomorpha e Scolopendromorpha). Conclusões – A importância deste inventário se evi-
dência principalmente pela falta de literatura científica na região do estado de São Paulo, também por serem animais antropizados e
peçonhentos. Dessa forma, torna-se imprescindível que se conheça a função ecológica deste táxon, considerando que os parques eco-
lógicos em Sorocaba são abertos para visitação. Existem poucos estudos sobre a ação dos venenos destes, no entanto, a maioria dos
acidentes relatados no Brasil causa vermelhidão e dor intensa no local.

Descritores: Solo; Antrópodes; Biodiversidade

Abstract
Objective – To show orders found the Chilopoda class (centipedes) that inhabit eight ecological parks in the city of Sorocaba, state of
São Paulo. Methods – Catches lasted one year 2014/2015. There were two different ways, one by manual collecting (hand collecting),
looking for animals in the litter and buried below this with the aid of forceps and collection of litter with a plastic collector. Results – We
collected 136 individuals in total, corresponding to two different orders (Geophilomorpha and Scolopendromorpha). Conclusions – The
importance of this inventory is demonstrated mainly by the lack of scientific literature in the region of the state of São Paulo, also to be
anthropic and poisonous animals, so it is essential to know the ecological function of this taxon, considering that the ecological parks
Sorocaba are open for visitation. There are few studies on the action of poisons these, however, most of the accidents reported in Brazil
causes redness and severe pain at the site.

Descriptors: Soil; Arthropods; Biodiversity

Introdução
Os artrópodes são representantes de um dos filos

mais importantes no âmbito ecológico, principalmente
por atuarem na manutenção do equilíbrio ambiental,
uma vez que a maior parte do fluxo energético passa
pelos corpos desses animais1. Sua capacidade de adap-
tação é muito grande, fazendo com que a sua distribui-
ção geográfica seja ampla2.

A fauna edáfica, participa do complexo serrapilheira/
solo, desempenhando um papel extremamente notável
na ciclagem dos nutrientes3. Junto a outros invertebra-
dos, os artrópodes edáficos podem atuar como indica-
dores de degradação no solo, antes mesmo de altera-
ções perceptíveis em suas propriedades ou até mesmo
na vegetação4. O solo está intimamente relacionado
com a serrapilheira5, condições ambientais como tem-
peratura e umidade influenciam diretamente na serra-
pilheira em parâmetros como qualidade e quantidade
desta6.

A fauna do solo desempenha funções importantes na
manutenção da cadeia alimentar e também do fluxo
energético na dinâmica de decomposição de resíduos
orgânicos deste, atua na restauração de ambientes de-

gradados7, melhorando significativamente as proprie-
dades físicas e químicas deste em áreas onde são ne-
cessários processos de recuperação8. 

A classe Chilopoda é representada por animais co-
mumente conhecidos como lacraias ou centopeias,
são artrópodes predadores que se alimentam basica-
mente de larvas de besouros, vermes e baratas9. Sua
morfologia externa é composta por duas antenas, dois
olhos e um aparelho bucal (maxílas), um par de patas
por segmento, sendo que o primeiro par é diferen-
ciado em um aparelho denominado forcípulas, as
quais são capazes de inocular veneno, utilizando-as,
portanto, como estratégia na caça para imobilizar a
presa10, e no último segmento dois cercos (região do
tronco)11.  

São encontrados em habitats escuros e úmidos, ocu-
pando serrapilheiras e troncos em estágio de decom-
posição12, podem também ser encontrados em áreas
urbanas, sob entulhos e tijolos por exemplo13. Assim
como outros artrópodes edáficos, podem responder às
intervenções antrópicas no meio ambiente14.

A classe pode ser dividida em cinco ordens: Geophi -
lo morpha, Scolopendromorpha, Lithobiomorpha, Scu-
tigeromorpha15 e Craterostigmomorpha. Os Geophilo -
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mor phos compreendem um dos mais diversos táxons
dos Chilopodas com cerca de 1.100 espécies em todo
o mundo, enquanto Scolopendromorphos, terceiro
maior grupo em riqueza possuem cerca de 580 espé-
cies descritas. Já os Lithobiomorphos possuem em torno
de 1.500 espécies mundialmente conhecidas16 e a or-
dem Scutigeromorpha apresenta até o momento 96
espécies descritas. Os Craterostigmomorphos são re-
presentados por somente duas espécies da Nova Ze-
lândia e da Tasmânia15. 

Para a região neotropical existem aproximadamente
200 espécies descritas, dentre as quais 150 são do Bra-
sil17. Em Sorocaba já foram relatadas três famílias da
ordem Scolopendromorpha: Cryptopidae, Scolopendri-
dae e Scolopocryptopidae18.

O veneno das lacraias é pouco estudado19, geral-
mente, após a picada a sintomatologia é local, com
dor intensa, acompanhada de vermelhidão20 e por vezes
edema no local, além de outros sintomas menos fre-
quentes21. As lacraias pertencentes a ordem Scolopen-
dromorpha são enquadradas como as predadoras mais
vorazes, sendo que os acidentes no Brasil geralmente
são causados por lacraias dessa ordem taxonômica22.
Em São Paulo, já foram relatados casos de acidentes
com lacraias da ordem Scolopendromorpha, todos ocor-
reram em áreas urbanas13. 

O conhecimento da fauna edáfica se torna necessário
à medida que estes animais desempenham funções de
evidente importância para com o ecossistema23. A ocor-
rência e distribuição geográfica de quilópodes no estado

Figura 1. Mapa de Sorocaba com enfoque nos pontos onde foram realizadas as coletas. Fonte: Editado de
http://meioambiente.sorocaba.sp.gov.br/gestaoambiental/wp-content/uploads/sites/4/2015/12/mb-pda-01-mapa-
dos-parques-e-areas-verdes.pdf
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de São Paulo ainda é pouco estudada. Desta forma,
considerando a baixa quantidade de estudos envol-
vendo as centopeias no Sudeste do Brasil, o objetivo
deste estudo foi apresentar as ordens de quilópodes
edáficos presentes no solo dos 8 parques ecológicos
no município de Sorocaba-SP, com o intuito de realizar
um comparativo entre dois métodos de coleta distintos. 

Métodos
A pesquisa foi realizada em oito parques ecológicos

de Sorocaba (Figura 1), os quais estão representados
por áreas: A, B, C, D, E, F, G e H.

As áreas foram: A – Parque Natural Municipal Corre-
dores da Biodiversidade, B – Unidade de Preservação
Governador Mário Covas, C – Parque Zoológico Mu-
nicipal Quinzinho de Barros, D – Parque Natural dos
Esportes Chico Mendes, E – Jardim Botânico, F – Parque
da Água Vermelha, G – Parque da Biquinha e H – Par-
que Natural Municipal Dr. Bráulio Guedes da Silva 
(Tabela 1).

Tabela 1. Coordenadas geográficas das áreas destinadas ao
estudo

Mediante a autorização do SISBio (Instrução Normativa
ICMBio n° 03/2014) permitindo a realização das coletas
dos quilópodes durante o período de um ano 2014/2015
e também da Secretaria do Meio Ambiente de Sorocaba,
fora comparado duas metodologias diferentes: coleta
manual (hand collecting) e coleta por serrapilheira.

Em cada área de estudo foram delimitados 5 transec-
tos para a captura destes. Fora realizado um dia de co-
leta por transecto com o intervalo de 3 dias para seguir
para o próximo. As duas metodologias eram realizadas
no mesmo dia. As amostras foram separadas por ordens
– Geophilomorpha e Scolopendromorpha.

A busca ativa por meio da coleta manual (hand col-
lecting), consistiu na procura dos animais enterrados
em baixo da serapilheira, sob troncos e pedras. Os qui-
lópodes eram coletados com o auxílio de uma pinça e
colocados em um pote com o nome referente a sua or-
dem taxonômica. A coleta da serrapilheira foi feita com
o auxílio de uma caixa plástica (32x23cm), com a qual
era retirado a serapilheira e coletado manualmente os
invertebrados para a separação das ordens dos indiví-

duos encontrados. Ambos os métodos ocorreram no
período vespertino24. 

Resultados
Foram capturados no total 136 indivíduos, compondo

duas ordens – Geophilomorpha e Scolopendromorpha
(Figura 2A e B). A coleta manual permitiu a amostragem
de 33,8% (n=46) dos indivíduos, e a coleta por serrapi-
lheira de 66,2% (n=90), apresentando, portanto, uma
maior efetividade na captura dos indivíduos (Gráfico
1). A ordem Geophilomorpha mostrou-se mais repre-
sentativa com maior abundância nos dois tipos de co-
leta, apresentando 89% (n=121), e a ordem Scolopen-
dromorpha com apenas 11% (n=15). Em relação a
dominância de indivíduos por áreas, a área C foi repre-
sentado por 42 indivíduos (> 30% da totalidade). Já a
área D foi a única a amostrar indivíduos da ordem Sco-
lopendromorpha. Os pontos seguiram uma ordem de
C > D > G > A > H > B > F correspondente a quantia
de indivíduos coletados (Tabela 1).

Gráfico 1. Amostragem relativa a incidência das ordens Geo -
phi lo morpha e Scolopendromorpha por área,
comparando os dois métodos de coleta

Figura 2A. Representante da ordem Geophilomorpha
Figura 2B. Representante da ordem Scolopendromorpha

As espécimes da ordem Geophilomorpha, foram en-
contradas a cerca de 2cm a 5cm enterradas no solo.
No entanto as Scolopendromorphas, foram encontradas
caminhando entre as folhas da serapilheira, ou escon-
didas em espaços escuros e relativamente úmidos. Se-
gundo TUF24, esses animais são encontrados em locais
diferentes por métodos diferentes de coletas devido a
sua biologia e seus hábitos alimentares. Por exemplo,
Scolopendromorphas se alimentam principalmente de
aranhas, opiliões e larvas, enquanto Geophilomorphos
alimentam-se principalmente de minhocas e outros ane-

Áreas de estudo Latitude Longitude

A 23°23’40”S 47°29’00”O

B 23°25’20”S 47°21’39”O

C 23°30’20”S 47°26’40”O

D 23°34’23”S 46°47’25”O

E 23°27’56”S 47°25’49”O

F 23°31’20”S 47°28’53”O

G 23°30’58”S 47°27’05”O

H 23°29’28”S 47°25’02”O
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lídeos, mostrando a necessidade de mais de um tipo
de coleta para os grupos.

Discussão
Geralmente em projetos de coleta de artrópodes edá-

ficos é utilizado a armadilha pitfall como técnica de
captura, entretanto, nos estudos de Gonçalves et al.25

realizado no bioma Caatinga, a armadilha pitfall se
mostrou mais efetiva na coleta de aracnídeos quando
comparada com quilópodes. Porém em projetos volta-
dos diretamente para quilópodes o método de coleta
de serrapilheira se mostra eficaz. Segundo Silva et al.26,
é importante a utilização de dois métodos de coleta
realizados simultaneamente, para que proporcionem
uma maior busca de indivíduos no local.

Estudos realizados no Paraná27, mostram que a abun-
dância entre as ordens se mostrou contrária, sendo en-
contrado uma maior quantidade de indivíduos de Sco-
lopendromorphas e menor de Geophilomorphas sendo
que a metodologia de coleta utilizada foi também a
análise e triagem da serapilheira.

O fato do Parque Zoológico Municipal Quinzinho
de Barros ter apresentado um maior número de indiví-
duos, pode ser explicada pelo fato de sua vegetação
ser de Mata Atlântica, ou seja, uma floresta estacional
semidecidual úmida, a qual possui condições favoráveis
para o desenvolvimento do táxon. O Parque Natural
Municipal Corredores da Biodiversidade foi o segundo
mais representativo referente a riqueza. Este conta com
o córrego Campininha, mantendo sua umidade e sendo
um fator de extrema importância na manutenção da
biodiversidade da Unidade de Conservação28.

No estado de São Paulo não existem relatos recentes
de acidentes com lacraias. Os representantes Scolo-
pendromorphos são constituintes da ordem que possui
espécies com venenos agressivos, como a Scolopendra
viridicornis, por exemplo, sendo considerada a pior
peçonha dentre as lacraias do Brasil29. Segundo Barroso
et al.21, em Belém 16,7% (76 casos) dos acidentes ana-
lisados em um período de 2 anos foi causado por la-
craias, sendo que em quase a totalidade dos casos os
acidentes ocorreram em suas residências.

No Brasil existem poucos estudos sobre miriápodes,
sendo que em sua maioria são realizados por pesqui-
sadores de outros países, incluindo estudos de taxono-
mia17, dificultando assim a classificação e o conheci-
mento sobre comportamento, distribuição e taxonomia
desses animais.

Conclusões
Verificou-se que os métodos de coleta aqui empre-

gados mostraram-se efetivos e significativos. Os dois
métodos diferentes de coleta justificam-se devido à falta
de literatura científica direcionada a quilópodes. Sendo
assim, este tem o intuito de servir como referência para
os demais projetos envolvendo estes animais, apontado
que a coleta de serapilheira apresentou maior efetivi-
dade na captura de quilópodes quando comparada à
coleta manual.

Constatou-se que a quantidade de indivíduos encon-
trados, indicam positivamente a qualidade do solo dos
parques ecológicos de Sorocaba, à medida que estes
organismos são capazes de identificar a deterioração
deste antes mesmo de mudanças evidentes em suas
propriedades ou vegetação.

Estudos que determinem a distribuição geográfica do
grupo, bem como estudos em prol da sua classificação
e taxonomia são essenciais, tanto para pesquisas quanto
para que o conhecimento sobre os invertebrados capa-
zes de atuar como bioindicadores de qualidade do solo.
Além do fato de que a classe Chilopoda é composta
por animais peçonhentos, mostrando também a neces-
sidade de estudos nas propriedades do veneno.
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