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         Situada no mar do Caribe a cerca de 24 km da costa Venezuela,  Aruba tem 182 km2, 
sendo 31,36 km de comprimento por 9,6km de largura, tendo como seu ponto mais alto a 
Montanha Jamanota com 185 m/al (ou 617 pés). Sua capital é Oranjestad, uma simpática 
cidade que lembra muito a Holanda, o que não é para menos, pois Aruba faz parte do 
território holandês, apesar da certa autonomia alcançada há poucas décadas. 

 Apesar de Aruba ser um dos balneários mais procurados do mundo e um dos 
melhores destinos para mergulho, com sua enorme rede hoteleira, ainda possui áreas 
naturais representadas principalmente pelo Parque Nacional Arikok e o Bubali Bird 
Sanctuary, e alguns alagados naturais. 
 É interessante observar que nas áreas naturais e mesmo nas áreas alteradas 
encontramos as Divi-divi (Caesalpinia coriaria), cuja distribuição vai do Caribe, México, 
America Central e norte da América do Sul, mas que são muito famosas e de certa forma 
protegidas na ilha.  

Temos visitado a ilha por várias vezes, e principalmente entre 11 e 21 de novembro 
de 2010 e 7 a 23 de junho de 2011 tivemos a oportunidade de fazer algumas observações 
de sua fauna, notadamente de suas aves. 

Apesar da riqueza de sua avifauna, esta famosa ilha conta com 3 espécies de 
anfíbios anuros, 12 espécies de lagarto e duas de ofídios, conforme a literatura consultada 
(De Amfibieën em Reptilielen van Aruba, Curaçao em Bonaire, Gerard van Buurt,2001).  

Mas, sem dúvida, um animal que se destaca logo é o famoso lagarto azul de Aruba 
(Cnemidophorus arubensis), conhecido localmente por Cododo e em inglês por Aruba 
whiptail. A espécie é endêmica da ilha, o que a torna mais importante. 

De fato, este lagarto é belíssimo, pois tem manchas azuis clara por todo o corpo, que 
é de um azul escuro, o que lhe dá uma luminosidade impressionante quando ao sol. A 
fêmea e os jovens machos são “mais discretos” em termos de coloração, com o corpo cor 
parda clara e manchas com pouco azul. 

Apesar de endêmico é um animal muito comum em Aruba, inclusive é facilmente 

visto inclusive nos jardins dos hotéis, como os de Palm Beach, para sorte dos apreciadores 
da natureza, pois é muito agradável ver este animal, sempre atendo e agitado. 

Por várias vezes tivemos a oportunidade de observar, fotografar e filmar este 
espetacular animal, registrando-o em nossos arquivos, o que compartilhamos com esta 
pequena nota com estas duas fotos. 
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