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RESUMO 

 

Ao tentar explicar a extraordinária taxa de coexistência de lagartos em desertos 

Australianos, Morton & James (1988) formularam uma hipótese em que a diversidade 

de térmitas promoveria uma diversificação dos lagartos. O presente estudo visa verificar 

se essa hipótese é válida para as taxocenoses de lagartos da Caatinga. Objetiva-se 

também verificar se os mecanismos de defesa dos térmitas influenciam a taxa com que 

esses são consumidos pelos lagartos e se esse padrão difere entre diferentes linhagens de 

lagartos. Para a coleta dos térmitas foi aplicado um protocolo padronizado de 

amostragem termítica. Para a coleta dos lagartos, além da busca ativa, foram instaladas 

108 armadilhas de queda em cada área. Para verificar a relação entre as taxocenoses de 

lagartos e térmitas foi analisado o conteúdo estomacal dos lagartos e, em seguida, foi 

realizada uma Análise de Correspondência Canônica. Posteriormente realizou-se uma 

análise de sobreposição de nicho.  Para verificar se o mecanismo de defesa dos térmitas 

influencia o seu padrão de consumo pelos lagartos, realizou-se um experimento onde se 

ofertou térmitas com diferentes mecanismos de defesa para lagartos de duas linhagens 

diferentes. Verificou-se que a taxocenose de lagartos não consome os térmitas de acordo 

com a abundância destes no ecossistema. Além disso, a sobreposição de nicho alimentar 

não foi menor do que o esperado ao acaso. Verificou-se que o mecanismo de defesa 

química influencia sim o padrão de consumo dos térmitas pelos lagartos. Esses 

resultados não corroboram as premissas que alicerçam a hipótese de Morton & James 

(1988) e indicam que os lagartos não selecionam os térmitas a serem consumidos 

devido à sua abundância, mas, sim, de modo a evitar térmitas que exibissem 

mecanismos de defesa química. A presença desse mecanismo de defesa, porém, parece 

não ser a única explicação para o padrão de consumo dos térmitas pelos lagartos. 

 

 

Palavras-chave: Coexistência. Estratégias de Forrageamento. Isoptera. Região 

Neotropical. Semiárido. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Intending to explain the extraordinary lizard coexistence levels found in Australian 

deserts, Morton & James (1988) figured out a hypothesis which defends that the termite 

diversity would bring about lizard radiation. This study aims to verify the validation of 

that hypothesis in Caatinga lizard assemblages. This study also objectives verifying if 

the termite defense mechanisms influence their consuming levels by lizards and if this 

pattern differs between different lizard lineages. Termites were collected using a 

standardized sampling protocol of termites. Besides using haphazard sampling, we 

collect lizards with 108 pitfall traps in each area. Intending to check the linkage between 

the termite and lizard assemblages, the lizard stomach contents were analyzed and then 

a canonical correspondence analysis was performed. The presence of nonrandom 

patterns of diet overlap among the lizard species was also examined. Aiming to check if 

the defense mechanisms of termite influence their consuming pattern by lizards it was 

performed a laboratory experiment where termite with different defense mechanisms 

were offered to lizards of two different lineages. We verified that lizard assemblages do 

not consume termites according to termite abundance in ecosystems. Furthermore, mean 

niche overlap lizard species did not differ significantly from that expected by chance. 

We found that termite chemical defense mechanism does influence the termite’s pattern 

consuming by lizards. These results do not corroborate premises which support Morton 

& James hypothesis (1988) and point out that lizard do not chose termites based on their 

abundance, but, trying to avoid consuming termites which exhibit chemical defense 

mechanisms. This defense mechanism, however, may not be the only explanation to 

patterns of termite’s consuming by lizards.  

 

Keywords: Coexistence. Foraging Strategies. Isoptera. Neotropical Region. Semiarid.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Um dos mais importantes atributos a serem definidos nos estudos de sistemas 

ecológicos é a definição da riqueza de espécies, ou seja, da quantidade de espécies que 

coexistem em determinada área. Sendo assim, uma questão que surge a partir da 

definição dessa riqueza de espécies é por que determinadas áreas comportam mais 

espécies do que outras e que mecanismos atuam nessa determinação do número de 

espécies que podem coexistir compartilhando o mesmo ambiente. Apesar de simples, 

essas perguntas têm sido tema central de estudos ecológicos há muito tempo (ELTON 

1927; HUTCHINSON 1959; MACARTHUR 1965). De acordo com a escala adotada, 

as respostas variam bastante. De acordo com James e Shine (2000), ao abordarmos 

escalas espaciais maiores, devemos atentar para fatores que extrapolam simplesmente os 

processos ecológicos para o entendimento da coexistência de espécies.  

Ao comparar a taxocenose de lagartos de regiões áridas de diferentes 

continentes, Morton e James (1988) verificaram que regiões áridas da Austrália 

apresentam uma taxa extraordinária de coexistência de espécies, com riquezas locais 

atingindo até o número de 50 espécies de lagartos (PIANKA 1969, 1986). Para tentar 

explicar a grande diversidade de lagartos nas regiões áridas Australianas, Morton e 

James (1988) formularam a hipótese de que o fato de ambientes mais áridos 

apresentarem solos inférteis e uma precipitação imprevisível faria com que esses 

ambientes apresentassem uma produção incerta e uma vegetação esclerofila com 

biomassa aérea e serrapilheira nutricionalmente pobres. Esses fatores favoreceriam a 

presença de organismos ectotérmicos em relação aos endotérmicos. Além disso, sua 

vegetação, usualmente com menor teor de nitrogênio, faria com que os térmitas 

levassem vantagem competitiva sobre os outros herbívoros ectotérmicos, levando a uma 

alta abundância dos Isoptera. Desse modo, os térmitas se constituiriam um recurso 

importante para uma grande variedade de lagartos, sejam estes diurnos, noturnos, 

subterrâneos ou de superfície, resultando numa diversificação destes animais.  

De fato, os térmitas são um recurso alimentar para uma grande variedade de 

vertebrados (WOOD; SANDS 1978; REDFORD;DOREA 1984). Em taxocenoses de 

desertos Norte-americanos, Australianos e Africanos verificou-se que os térmitas são 

amplamente consumidos por lagartos. Para algumas espécies do deserto do Kalahari e 

de regiões áridas da Austrália, eles chegam a representar mais de 90% do volume de 

recursos consumido na dieta desses lagartos. Costa et al (2008) também verificaram 
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uma grande proporção de térmitas na dieta de lagartos em áreas de Cerrado, embora 

essa proporção seja menor que a encontrada na Austrália e no Kalahari. Alguns estudos 

posteriores contestaram a hipótese formulada por Morton e James (1988) e propuseram 

outras explicações para a alta diversidade de lagartos nas regiões áridas da Austrália 

(Pianka 1989; JAMES; SHINE 2000; COLLI et al. 2006). Esses estudos, porém, não 

realizaram testes experimentais que corroborassem ou refutassem as premissas inclusas 

na hipótese de Morton e James (1988). Costa et al. (2008) fizeram o primeiro teste das 

predições geradas por essa hipótese. Nesse teste, realizado em áreas do Cerrado, eles 

concluíram que a grande importância dos térmitas na composição da dieta dos lagartos 

não está relacionada com a sua abundância e/ou riqueza. Porém, não foi possível 

concluir se esse comportamento poderia variar entre os diferentes biomas. 

 A Caatinga se trata de um ecossistema que compartilha várias características em 

com os desertos da região árida da Austrália. A Caatinga também possui uma baixa 

precipitação média anual, variando de 240 a 1.500 mm, sendo que em mais de 50% 

dessa área, esse valor é menor que 750 mm (SAMPAIO 1995; PRADO 2003). Além 

disso, a maior parte dessa precipitação ocorre de forma concentrada em alguns meses do 

ano e de forma imprevisível, com grande variação entre um ano e outro (Nimer 1972). 

Sendo assim, a Caatinga também apresenta várias das características que Morton e 

James (1988) apontaram nas regiões áridas da Austrália para justificar a alta abundância 

de térmitas naquela região. 

 De acordo com a hipótese de Morton e James (1988), a diversificação dos 

lagartos poderia ocorrer de duas maneiras diferentes. No primeiro modo, uma alta 

riqueza de espécies de térmitas promoveria um aumento na diversidade de lagartos, caso 

diferentes espécies de lagartos se especializem no consumo de diferentes espécies de 

térmitas. A outra maneira de se promover a diversificação dos lagartos seria através uma 

alta abundância de uma espécie de térmita. Essa espécie abundante de térmita poderia 

fornecer alimento para diferentes espécies de lagartos. Caso essa segunda premissa seja 

refutada, como ocorrido no estudo realizado por Costa et al. (2008), passamos a ter um 

novo questionamento: quais fatores poderiam estar influenciando os lagartos a não 

consumirem os térmitas mais abundantes? Costa et al. (2008) sugeriram que a 

capacidade de discriminação química poderia explicar diferenças no consumo de 

térmitas por lagartos, uma vez que, muitas espécies de térmitas possuem defesas 

químicas (PRESTWICH 1984) e a capacidade de discriminação química é um traço 

histórico que afeta muitos aspectos da ecologia dos lagartos (VITT et al. 2003). 
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Os lagartos podem ser divididos em duas grandes linhagens, os Iguania e os 

Scleroglossa, que diferem profundamente em características morfológicas e ecológicas 

como, por exemplo, no modo de forrageamento e a detecção do tipo de presa (VITT et 

al., 2003). Existem duas estratégias principais de forrageamento realizadas pelos 

lagartos: os forrageadores ativos, como os Scleroglossa; e os forrageadores do tipo 

―senta-e-espera‖, como os Iguania (HUEY;PIANKA 1981; VITT, 2003). Os lagartos 

forrageadores ativos possuem capacidade de detecção química da presa podendo dessa 

forma evitar presas tóxicas. Os lagartos ―senta-e-espera‖, por sua vez, utilizam 

principalmente pistas visuais ao forragear, não possuindo sensibilidade a diferentes 

químicos. Um exemplo de grupo de forrageadores ativos seria os lagartos do gênero 

Cnemidophorus, enquanto os lagartos do gênero Tropidurus seriam um exemplo típico 

dos que utilizam a estratégia do tipo ―senta-e-espera‖ (CARVALHO et al. 2007). 

Caso a capacidade de detecção química seja um fator fundamental na 

determinação do padrão de consumo de térmitas por lagartos, espera-se que as espécies 

de lagarto que possuem capacidade de detecção química apresentem padrão de consumo 

diferente do apresentado pelas espécies que não a possui no tocante ao consumo de 

térmitas que apresentam defesa química. Espera-se também que as espécies de lagarto 

não apresentem diferenças no consumo de térmitas que não apresentam defesa química. 

O presente estudo teve como objetivo testar em áreas de Caatinga as duas 

premissas que alicerçam a hipótese proposta por Morton e James (1988), avaliando se a 

taxocenose de térmitas promove a diversificação dos lagartos. Além disso, testou-se 

experimentalmente em laboratório se lagartos com diferentes capacidades de 

discriminação química diferem quanto ao consumo de térmitas que apresentam 

mecanismos de defesa química e se esse consumo difere daquele apresentado sobre 

espécies de térmitas que apresentam defesa mecânica e dos térmitas que não apresentam 

mecanismos de defesa.  

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

2.1 ÁREAS DE ESTUDO 

 

 As coletas foram realizadas em dois fragmentos de Caatinga situados no 

Nordeste brasileiro. O primeiro fragmento localiza-se numa área particular com 700 ha 

(Fazenda Cauaçu (S 05º34’00,8’’ e W 035º55’03,1’’), localizada no município de João 

Câmara, 70 km da capital Natal, Rio Grande do Norte, Nordeste, Brasil. A precipitação 
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pluviométrica média anual é 648,6 mm e a umidade relativa média anual do ar é 70% 

(Câmara Municipal de João Câmara, 2010). O segundo fragmento localiza-se na 

Estação Ecológica de Aiuaba, localizada no município de Aiuaba-CE (S 06°34’25‖ e W 

40°32’44‖), localizado a 457,8 km da capital Fortaleza, Ceará, Brasil. A Estação 

Ecológica de Aiuaba abrange uma área de 11.525 hectares e apresenta uma média de 

precipitação pluviométrica anual em torno de 562,4 mm. A umidade relativa média 

anual do ar é 61,6% (SEMACE - Secretaria de meio Ambiente do Estado do Ceará).  

 

2.2 MÉTODOS DE COLETA 

 

 Para a coleta dos lagartos, em cada localidade foram colocados 27 conjuntos de 

armadilhas do tipo pitfall, onde cada conjunto consta de quatro baldes (baldes de 30 

litros em Aiuaba-CE e de 60 litros em João Câmara), distando 8 m entre si, dispostos 

em formato de ―Y‖ e interligados através de lonas plásticas (Figura 1). Cada conjunto 

com três Y localiza-se a uma distância mínima de 20 m do outro. Os baldes foram 

inspecionados diariamente. Além disso, também se realizou busca ativa dos lagartos, 

procurando-os nos microhabitats onde mais comumente eles são encontrados, como 

folhiço, rochedos e troncos de árvores. Os lagartos foram coletados através da utilização 

de armas de pressão ou com as mãos. Os exemplares vivos foram sacrificados em 

laboratório com uma injeção de Tiopental ou através de congelamento, fixados com 

formalina 10% e armazenados em álcool 70% na Coleção de Herpetologia da 

Universidade Federal da Paraíba (CHUFPB).  
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Figura 1: (A) Representação da disposição espacial dos baldes nas áreas de estudo. (B) 

Foto do balde articulado com a lona em Aiuaba-CE. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

Para a coleta dos térmitas foi aplicado um protocolo padronizado de amostragem 

termítica, que consiste na demarcação aleatória de seis transectos de 65 x 2m, 

distribuídos pela área de estudo em locais com ausência aparente de distúrbio antrópico 

recente. Em cada transecto foram estabelecidas cinco parcelas de 5 x 2m com distância 

de 10m entre elas, totalizando 30 parcelas (300m
2
). O tempo de coleta em cada parcela 

foi de 1 hora/pessoa. Nesse período, os térmitas foram procurados no solo (até cerca de 

15cm de profundidade), em ninhos ativos e abandonados, troncos e galhos caídos, no 

folhiço, sob cascas de árvores, raízes mortas, etc. 

 Os térmitas foram armazenados em frascos etiquetados contendo álcool 75% e 

levados para o Laboratório de Ecologia e Conservação da Biodiversidade (LECOB) do 

Departamento de Botânica, Ecologia e Zoologia (DBEZ) da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte (UFRN). Em seguida, todos os térmitas foram tombados na 

Coleção de Isoptera da Universidade Federal da Paraíba (UFPB). 

 A identificação dos térmitas em nível genérico foi realizada mediante a 

utilização de chave dicotômica proposta por Constantino (1999). Em nível de espécie 

foi consultada a bibliografia listada no catálogo de Constantino (1998) e a Coleção de 

Isoptera da UFPB. 

 

A B 
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2.3 ANÁLISE DA DIETA DOS LAGARTOS 

 

 Os estômagos dos lagartos foram removidos através de dissecação e seus 

conteúdos foram observados através de um estereomicroscópio. Quando possível, os 

térmitas presentes nos estômagos foram identificados em nível de espécie. Para estimar 

o volume ocupado por cada item alimentar, as partes intactas foram medidas e o volume 

das presas foi mensurado através da fórmula: 

 

Onde V é o volume da presa, l é o comprimento da parte medida e w a largura medida. 

Foram calculadas as porcentagens volumétricas de cada categoria de presa encontrada 

nos estômagos dos lagartos. 

 

2.4 ANÁLISES ESTATÍSTICAS 

 

 Para testar a hipótese de que a diversidade de térmitas poderia promover a 

diversificação dos lagartos, foi primeiramente testada a premissa de que os lagartos 

consumiriam uma ou poucas espécies mais abundantes de térmitas. Para tal, realizamos 

uma análise de correspondência canônica (ACC). ACC é uma análise de ordenação que 

relaciona duas matrizes de dados com o intuito de maximizar suas correlações. Essa 

análise testa a relação entre a abundância dos térmitas no ambiente com sua importância 

na dieta dos lagartos.  Realizamos essa análise para cada localidade separadamente, 

considerando a abundância de cada espécie de térmita no ambiente como a variável 

independente e a proporção volumétrica das espécies de térmitas para cada espécie de 

lagarto como sendo a variável dependente. Essa análise nos permite verificar o padrão 

do consumo de térmitas entre as diferentes espécies de lagartos. Para que a premissa 

seja validada, os lagartos devem estar consumindo as espécies mais abundantes de 

térmitas. Para todas as análises foi realizado o teste de Monte Carlo com 9999 

permutações para testar a significância da relação entre os dois bancos de dados. Todas 

as análises foram realizadas no software CANOCO versão 4.5 para Windows® (ter 

Braak & Smilauer 2002). 
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 Para testar a premissa de que diferentes espécies de térmitas forneceriam 

alimento para diferentes espécies de lagartos, analisamos a presença de padrões não-

randômicos de sobreposição de dieta entre as espécies de lagartos em cada localidade. 

Ou seja, para a predição ser validada, as espécies de lagartos devem apresentar baixa 

sobreposição no consumo do recurso térmita. Foi utilizado o módulo Niche Overlap do 

software EcoSim® (Gotelli & Entsminger 2011). A entrada de dados consistiu de uma 

matriz, onde nas linhas estavam representadas as espécies de lagartos e nas colunas 

estava a representatividade de cada espécie de térmita na dieta dos lagartos. 

 

2.5 INFLUÊNCIA DO MECANISMO DE DEFESA DOS TÉRMITAS SOBRE SEU 

PADRÃO DE CONSUMO PELOS LAGARTOS 

 

 Foram utilizados 30 indivíduos de lagartos, sendo quinze Tropidurus hispidus e 

15 Cnemidophorus ocellifer. Os lagartos foram coletados na Fazenda Cauaçú, no 

município de João Câmara, Rio Grande do Norte. Após ser coletado, cada indivíduo foi 

transferido para um terrário de 35 x 35 x 70 cm no Centro de Biociências da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Cada terrário dispunha de duas lâmpadas 

incandescentes, sendo uma de 40 e a outra de 60 Watts, acionadas através de timers, que 

proporcionavam temperaturas que variavam de 25 °C nos horários crepusculares a 33° 

C ao meio-dia. Entre as 18h e 06h as lâmpadas permaneciam desligadas. Cada lagarto 

permanecia, pelo menos, três dias no terrário, onde tinham a disposição 0,280g de larvas 

de tenebrio por dia. Após esses três dias, os lagartos a serem utilizados em cada rodada 

do experimento eram submetidos a dois dias de jejum.  

 Para cada rodada do experimento foi utilizada uma arena com dois terrários, um 

exemplar de C. ocellifer e um de T. hispidus. Realizou-se um sorteio para saber qual 

lagarto ficaria em cada um dos terrários da arena. Em cada terrário foram colocadas 

quatro placas de Petri, com amostras de aproximadamente 0,07g de térmitas em cada 

uma, sendo uma placa em cada vértice do terrário. Foram utilizadas duas espécies de 

térmitas, Microcerotermes exiguus e Nasutitermes corniger, que foram escolhidas por 

seus soldados apresentarem, respectivamente, mecanismos de defesa mandibular e 

química. Em uma placa de Petri foram colocados soldados de M. exiguus, em outra, 

soldados de N. corniger, numa terceira placa de Petri foram colocados operários de M. 

exiguus e na quarta placa foram utilizados operários de N. corniger. O vértice que cada 

placa de Petri ocupou em cada terrário também foi sorteado.  



18 
 

 

Após uma hora de observação, as placas de Petri foram retiradas dos terrários da 

arena e as amostras de térmitas foram novamente pesadas em balança eletrônica de 

precisão de cinco dígitos no LECOB, para que, desse modo, fossem calculados os 

consumos de cada amostra de térmitas por cada lagarto. O experimento foi repetido 

quinze vezes, onde em cada repetição, foram novamente realizados os sorteios.   

 Para verificar se o tipo de mecanismo de defesa dos térmitas influencia 

diferenças entre os seus respectivos consumos pelos lagartos utilizou-se um Modelo 

Linear Geral com blocos aleatórios, com duas variáveis explicatórias categóricas: (i) 

espécie do lagarto, com dois níveis (C. ocellifer e T. hispidus) e (ii) castas dos térmitas, 

com quatro níveis (soldado de M. exiguus, operário de M. exiguus, soldado de N. 

corniger e operário de N. corniger. A variável resposta foi a massa consumida dos 

térmitas. As análises foram realizadas no software R 2.13.2 (R Development Core Team 

2010). 

 

3 RESULTADOS 

 

 Na Estação Ecológica de Aiuaba foram encontradas 11 espécies de lagartos, 

sendo Tropidurus hispidus (28,57%), Tropidurus semitaeniatus (21,58%), 

Cnemidophorus ocellifer (19,45%) e Phyllopezus pollicaris (17,93%) as espécies mais 

abundantes. Já no fragmento de Caatinga localizado em João Câmara-RN, C. ocellifer 

(32,26%) e T. hispidus (28,39%) foram as espécies mais abundantes, sendo seguidas por 

T. semintaeniatus (23,23%). (Tabela 1). 

No tocante à proporção volumétrica de cada item alimentar, Isoptera foi a ordem 

mais amplamente consumida pela taxocenose de lagartos da Estação Ecológica de 

Aiuaba-CE, representando 55,7% do volume de presas consumidas. Além de Isoptera, 

outras ordens bastante consumidas foram Formicidae (12,2%) e Odonata (6,8%). Já a 

taxocenose de lagartos do fragmento de Caatinga localizado em João Câmara-RN 

consumiu uma proporção volumétrica maior de Formicidae (32,98%), Orthoptera 

(22,92%) e Araneae (19,46%) (Tabela 2). 

Na Estação Ecológica de Aiuaba, os lagartos que mais consumiram térmitas em 

sua dieta foram T. hispidus e T. semitaeniatus. Já na Fazenda Cauaçú, os lagartos que 

mais consumiram térmitas em sua dieta foram T. hispidus e Ameiva ameiva (Tabela 3). 
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Tabela 1: Composição e abundância das espécies de lagartos em cada localidade. 

Localidade e lagartos 

Número de indivíduos 

coletados 

Abundância 

Relativa 

Aiuaba-CE 

       Ameiva ameiva 2 0,0061 

     Cnemidophorus ocellifer 65 0,1976 

     Gymnodactylus cf. amarali 4 0,0122 

     Gymnodactylus geckoides 20 0,0608 

     Hemidactylus cf. agrius 2 0,0061 

     Lygodactylus klugei 1 0,0030 

     Mabuya heathi 4 0,0122 

     Mabuya maximilliani 1 0,0030 

     Phyllopezus pollicaris 59 0,1793 

     Tropidurus hispidus 94 0,2857 

     Tropidurus semitaeniatus 71 0,2158 

     Vanzossaura rubricauda 6 0,0182 

João Câmara-RN 

       Ameiva ameiva 4 0,0258 

     Cnemidophorus ocellifer 50 0,3226 

     Gymnodactylus geckoides 6 0,0387 

     Hemidactylus cf. agrius 4 0,0258 

     Phyllopezus periosus 8 0,0516 

     Phyllopezus pollicaris 3 0,0194 

     Tropidurus hispidus 44 0,2839 

     Tropidurus semitaeniatus 36 0,2323 

Fonte: Autoria própria 

 

Tabela 2: Representação da proporção volumétrica das principais ordens de presas 

encontradas na dieta dos lagartos nas taxocenoses analisadas. 

Ordens 
Localidades 

Aiuaba João Câmara 

Isoptera 55,70% 0,26% 

Formicidae 12,20% 32,98% 

Odonata 6,80% 1,18% 

Orthoptera 4,90% 22,92% 

Araneae 2,20% 19,46% 

Coleoptera 5,20% 9% 

Demais ordens 13% 14,2% 

Fonte: Autoria própria 
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Tabela 3: Lagartos que consumiram térmitas em sua dieta e os térmitas consumidos.  

Localidade e lagartos 
  Térmitas %* 

Aiuaba-CE 

       Cnemidophorus ocellifer Ruptitermes reconditus 5,46% 

 

R. silvestrii 0,25% 

     Gymnodactylus geckoides Ruptitermes reconditus 11,91% 

 

Termitidae sp. 0,04% 

     Pyllophezus pollicaris Heterotermes longiceps 0,15% 

     Tropidurus hispidus Anoplotermes sp. 11,54% 

 

Ruptitermes reconditus 20,01% 

 

N. macrocephalus 0,09% 

 

Syntermes molestus 16,20% 

 

Termitidae sp. 0,13% 

     Tropidurus semitaeniatus H. sulcatus 7,35% 

 

Anoplotermes sp. 4,97% 

 

Ruptitermes reconditus 14,39% 

 

R. silvestrii 0,50% 

 

Amitermes amifer 1,73% 

João Câmara-RN 

       Ameiva ameiva Anoplotermes sp. 16,71% 

 

Ruptitermes reconditus 2,11% 

 

Termes fatalis 2,23% 

     Cnemidophorus ocellifer H. sulcatus 0,75% 

 

Anoplotermes sp. 1,34% 

 

Ruptitermes reconditus 10,07% 

     Tropidurus hispidus Ruptitermes reconditus 60,17% 

 

N. macrocephalus 2,81% 

     Tropidurus semitaeniatus Ruptitermes reconditus 1,89% 

    Nasutitermes Corniger 1,93% 

Fonte: Autoria própria 

A Análise de Correspondência Canônica realizada para verificar a relação entre 

a abundância dos térmitas no ambiente e a proporção volumétrica de cada espécie de 

térmita na dieta dos lagartos de cada localidade verificou que em Aiuaba-CE (F=2,65 e 

p=0,37) não existe relação entre a proporção de térmitas na dieta e suas abundâncias no 

ambiente . Já no fragmento localizado em João Câmara-RN (F=2,94 e p=0,028), os 

lagartos consumiram os térmitas de acordo com a abundância destes no meio. 

 A análise de sobreposição de nicho revelou que na Estação Ecológica de Aiuaba 

ocorre uma sobreposição alimentar maior que a esperada ao acaso (p=0,001), com valor 

observado de sobreposição igual a 0,559 e média de distribuição aleatória igual a 0,288. 

No fragmento situado em João Câmara, a análise não apresentou sobreposição maior 
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(p=0,36) nem menor que a esperada ao acaso (p=0,63), com valor observado de 

sobreposição igual a 0,463 e média de distribuição aleatória igual a 0,273. 

 O modelo linear geral utilizado para analisar o experimento mostrou que C. 

ocellifer e T. hispidus não diferem entre si no tocante ao consumo dos térmitas. Quanto 

aos térmitas utilizados no experimento, verificou-se diferença significativa nas suas 

taxas de consumo pelos lagartos (Tabela 4), com N. corniger apresentando média de 

consumo, tanto por C. ocellifer quanto por T. hispidus, reduzida em relação aos outros 

térmitas utilizados (Tabela 5). 

 

Tabela 4: Resultados do Modelo Linear Geral bifatorial com blocos aleatórios. 

Efeito  G.L. Soma dos 

Quadrados 

Média dos 

Quadrados 

F  

Térmita*  3 2,08664 0,69555 6,8060 

Lagarto  1 0,12990 0,12990 1,2711 

Térmita:Lagarto  3 0,24652 0,08217 0,8041 

Fonte: Autoria própria 

 

Tabela 5: Média e desvio padrão do consumo dos térmitas pelos lagartos no 

experimento. 

Lagartos Térmitas Média (g) Desvio Padrão (g) 

Tropidurus hispidus 

Microcerotermes exiguus soldado 0,0408 0,0295 

Microcerotermes exiguus operário 0,0415 0,0283 

Nasutitermes corniger soldado 0,0135 0,0150 

Nasutitermes corniger operário 0,0319 0,0225 

    

Cnemidophorus ocellifer 

Microcerotermes exiguus soldado 0,0328 0,0314 

Microcerotermes exiguus operário 0,0281 0,0251 

Nasutitermes corniger soldado 0,0136 0,0124 

Nasutitermes corniger operário 0,0346 0,0295 

Fonte: Autoria própria 

 

4 DISCUSSÃO 

 

 O fato de a Estação Ecológica de Aiuaba ter apresentado uma predominância dos 

térmitas na composição da dieta dos lagartos, corrobora com o que já foi verificado em 

outros estudos sobre os padrões de dieta dos lagartos em regiões áridas e semi-áridas 

(PIANKA 1986; MENEZES et al. 2011; COLLI et al. 2003; MESQUITA;COLLI 

2003). Morton e James (1988), ao traçar uma série de fatores que justificariam a alta 
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presença e abundância dos térmitas em ambientes áridos e semi-áridos, levantaram a 

hipótese de que os térmitas seriam tão favorecidos em ambientes com solos inférteis e 

baixa produtividade que, esperar-se-ia que em ambientes com maior fertilidade e 

produtividade eles se tornariam proporcionalmente menos diversos e abundantes em 

relação aos outros táxons. Desse modo, a utilização dos térmitas como recurso em tais 

ambientes não seria tão vantajosa, uma vez que, outros recursos que propiciem um 

ganho energético líquido maior podem estar mais prontamente disponíveis. De fato, 

verifica-se que em florestas tropicais úmidas, a proporção volumétrica representada 

pelos térmitas em relação aos outros itens da dieta dos lagartos é bastante inferior à 

proporção apresentada em ambientes mais áridos (MESQUITA;COLLI 2003; VITT 

1991a; VITT 1991b; VITT;BLACKBURN 1991; VITT;COLLI 1994; VITT et al. 1995, 

1997, 1998; 2001, 2002, 2003, 2003b, 2003c; VITT & ZANI 1997; VITT;ÁVILA-

PIRES 1998). Essa redução da predominância volumétrica dos térmitas na medida em 

que o ambiente vai se tornando mais mésico pode ser uma das justificativas da 

proporção mais baixa desse táxon na dieta da taxocenose de lagartos do fragmento de 

caatinga situado em João Câmara-RN. Embora esse fragmento também esteja 

englobado no domínio das caatingas, ele localiza-se numa faixa de transição entre a 

Mata Atlântica e a Caatinga, apresentando, inclusive período de chuvas concentrado em 

meses similares aos do ápice da estação chuvosa na área de Mata Atlântica adjacente 

(CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO CÂMARA 2010). 

 Além do exposto, devemos levar em consideração o fato de a coleta realizada em 

João Câmara-RN ter ocorrido em um ano de pluviosidade atípica, atingindo mais de 

1200mm no período entre janeiro e dezembro de 2011. Essa alta pluviosidade, aliada a 

uma maior umidade relativa do ar de João Câmara em relação à Aiuaba, pode ter 

promovido uma maior disponibilidade de recursos, especialmente insetos, para os 

lagartos na fazenda Cauaçú, uma vez que, essas duas variáveis são as principais 

preditoras da abundância de insetos em fragmentos de Caatinga (VASCONCELLOS et 

al. 2010). Costa et al. (2008) verificaram que quando ocorre uma grande disponibilidade 

de presas, os predadores tendem a selecionar aquelas que oferecem um ganho líquido 

máximo de energia e excluir aquelas que não oferecem ganho líquido ou que são de 

difícil acesso. Sendo assim, justifica-se o fato de Araneae e Orthoptera terem tido uma 

proporção volumétrica maior que Isoptera na dieta dos lagartos da Fazenda Cauaçú. 

Menezes et al. (2011), estudando a dieta de C. ocellifer em fragmentos de Caatinga, 
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também verificaram uma maior proporção volumétrica de Orthoptera em relação aos 

Isoptera. 

 Costa et al (2008) realizaram o primeiro teste empírico das premissas que 

sustentam a hipótese de Morton e James (1988) de que a diversidade de térmitas 

promoveria a diversificação dos lagartos. Naquele estudo, realizado com taxocenoses 

localizadas em fragmentos de Cerrado, eles, assim como nós no fragmento localizado 

em Aiuaba-CE, verificaram que nenhuma das duas premissas foi corroborada. A 

primeira premissa foi refutada porque a riqueza de térmitas não levou a uma 

especialização das espécies de lagartos em consumir determinadas espécies de térmitas, 

ou seja, não existe segregação na utilização dos Isoptera como recursos alimentares. A 

segunda premissa foi refutada porque os lagartos não consomem os térmitas de acordo 

com a abundância destes no meio. Na taxocenose localizada em João Câmara-RN, a 

premissa de que os lagartos consomem os térmitas de acordo com suas abundâncias no 

meio foi corroborada. Devemos levar em consideração, porém, o fato de os térmitas 

representarem uma porção ínfima da dieta dos lagartos. Desse modo, os poucos térmitas 

que foram consumidos pelos lagartos em João Câmara foram os térmitas mais 

abundantes nesse fragmento. No entanto, na ideia da premissa de Morton e James 

(1988) de que as espécies mais abundantes de térmitas forneceriam alimento para várias 

espécies de lagartos está implícito que essas espécies de térmitas seriam um elemento 

importante da dieta das espécies de lagarto, o que não foi o caso nessa taxocenose. 

 Nas áreas onde os térmitas constituem um importante recurso alimentar para os 

lagartos, como na Estação Ecológica de Aiuaba, por exemplo, seu consumo não está 

relacionado com suas abundâncias no meio. Costa et al.(2008) sugeriram que os lagartos 

podem evitar consumir as espécies de térmitas mais abundantes no meio (Nasutitermes 

corniger, Amitermes amifer e Microcerotermes exiguus) devido ao fato delas 

apresentarem diversos mecanismos de defesa, seja química ou mecânica. Nasutitermes 

corniger, por exemplo, apresenta um eficiente mecanismo de defesa química, liberando 

secreções através de um poro frontal localizado na porção terminal de um nasu 

(ROISIN, 1992). 

A espécie mais consumida pelos lagartos foi Ruptitermes reconditus, da 

subfamília Apicotermitinae, que se caracteriza por colônias que não apresentam 

soldados. Embora Ruptitermes reconditus não apresente defesa mandibular nem um 

poro frontal, eles possuem uma glândula de defesa que produz substâncias químicas que 

são liberadas através do suicídio dos seus indivíduos. Porém, não sabemos se essa 
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substância química produzida pelos térmitas dessa espécie é nociva aos lagartos. 

Portanto, a discriminação química poderia explicar diferenças no consumo de térmitas 

por lagartos. Caso as espécies de térmitas mais abundantes no ambiente sejam aquelas 

que possuem defesas químicas e os lagartos evitam o consumo dessas espécies, isso 

poderia explicar tanto os resultados encontrados por nós como os resultados 

encontrados por Costa et al (2008).  

Os resultados do nosso experimento mostram que os lagartos evitaram o 

consumo de soldados de N. corniger, o que pode estar indicando que a presença de 

defesa química pelos térmitas faz com que os lagartos não os consumam simplesmente 

pela sua abundância no meio. Esses resultados corroboram o fato de não termos 

verificado a presença de nenhum soldado do gênero Nasutitermes no conteúdo 

estomacal de C. ocellifer. A presença de poucos indivíduos do gênero Nasutitermes na 

dieta de T. hispidus e T. semiaeniatus e o fato de T. hispidus ter evitado consumir os 

soldados de N. corniger no experimento, indica que algum outro fator, além da defesa 

química, pode estar influenciando o consumo dos térmitas com mecanismos de defesa 

química por T. hispidus, uma vez que esse lagarto não apresenta capacidade de distinção 

química das presas. Esse resultado também ajuda a explicar o valor apresentado pela 

ACC no fragmento de Aiuaba-CE, onde verificou-se que os lagartos não consomem os 

térmitas de acordo com a abundância destes no ambiente. Nesse fragmento, apesar dos 

térmitas do gênero Nasutitermes serem os mais abundantes no meio, eles são evitados 

pelas duas linhagens que representam grande parte da diversidade de lagartos da 

taxocenose.   

Devemos, também, levar em consideração ao analisarmos os resultados, o fato 

de não sabermos realmente se Ruptitermes reconditus, que foi a espécie mais consumida 

pelos lagartos, apresenta, de fato, uma baixa abundância no meio, uma vez que ela 

apresenta padrões de forrageamento crepusculares e noturnos e o protocolo de 

amostragem termítica utilizado em nosso estudo necessita da luminosidade do dia para 

que os térmitas possam ser visualizados. 

 Sendo as premissas levantadas por Costa et al. (2008) para testar a hipótese de 

Morton e James (1988) não corroboradas pelos testes empíricos realizados em áreas de 

Caatinga onde os térmitas representam uma parcela representativa da dieta dos lagartos, 

o que justificaria as diferenças encontradas para os padrões de diversidade entre as 

taxocenoses da região árida Australiana e as taxocenoses localizadas no Cerrado e na 

Caatinga? Colli et al (2006) realizaram uma ampla discussão sobre esse tema, refutando 
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hipóteses que se baseiam na diferenças intrínsecas nas taxas de especiação e extinção 

entre as linhagens de lagartos presentes em cada continente (LOSOS 1994). Colli et al 

(2006) sugerem que um dos fatores que realmente justificaria essas diferenças seria o 

fator área. Uma área maior, como os desertos Australianos, por exemplo, forneceria 

mais oportunidades para especiação, uma vez que dispões de uma maior 

heterogeneidade de habitats (JABLONSKY 1993; JAMES;SHINE 2000). Além disso, 

sendo a riqueza local, resultante do pool de espécies da riqueza regional, através de 

seleção de habitat, (WESTOBY 1993; RICKLEFS 2006), fragmentos de ecossistemas 

maiores iriam dispor de uma maior diversidade que aqueles fragmentos de ecossistemas 

menores. 

 Resumindo, chegamos à conclusão que em ecossistemas mais áridos, como 

Cerrado e Caatinga, os térmitas constituem um dos principais recursos alimentares para 

as taxocenoses de lagartos, Essa importância, porém, não é suficiente para corroborar, 

em fragmentos de Caatinga, a hipótese proposta por Morton e James (1988) de que a 

diversidade de térmitas promoveria a diversificação dos lagartos. Além disso, sugerimos 

que outros fatores, além dos mecanismos de defesa química apresentados pelos Isoptera, 

podem estar regulando o consumo dos térmitas pelos lagartos. 
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