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ABSTRACT 

The success of a species in a particular habitat or ecosystem depends on a range of 

behaviors, each with a specific purpose, always taking into account maximizing energy 

gain and decreasing costs. The habitat where the species lives guides its behaviors, most 

of them focused on the way of life in these places. Bromeliads, for example, are important 

habitats for many species, including reptiles, among which Mabuya agmosticha, a species 

of lizard of the Mabuyidae family, bromelicolous habitat and endemic from northeastern 

Brazil. Considering its close relationship with the Encholirium spectabile, a rupicolous 

bromeliad in the Brazilian semiarid, this study addressed the behavioral ecology of M. 

agmosticha in association with E. spectabile in the Agreste region of the state of Rio 

Grande do Norte, besides analyzing the importance of these host plants for biodiversity 

and the socioeconomics of the northeastern semiarid. Methodology: The fieldwork was 

carried out during monthly excursions, for four consecutive days, over a year, when the 

behaviors of this species of lizard in association with the bromeliads were observed and 

recorded, such as period of activity, diet, foraging behavior, thermoregulatory behavior 

and detection and flight of predators. This part of this field study was observational; To 

analyze the diet, data were collected during part of the Master's research. For foraging 

behaviors, the activities of each individual were categorized into Proportion of Time 

Spent Moving (PTM), Number of Movements Per Minute (MPM), Number of Successful 

Attacks on Prey per Minute, and Time on Watch. The influence of seasonality on diet and 

foraging behaviors was also tested. Circular statistics were used to evaluate the 

relationship between lizard position and the angle of incidence of sun rays and hours. The 

period of activity was tested by the number of active individuals over hours and days, as 

well as the effects of seasonality and interspecific variations in the population. Escape 

behaviors were expressed by the Flight Intiation Distance (FID) index, and the predator 

potential simulation was performed by a human observer. Other predator models, such as 

snakes, ontogeny on FID values, as well as the effects of seasonality, substrate 

temperature, caudal autotomy and between the sexes were also tested. To evaluate the 

importance of E. spectabile for the semiarid biodiversity and its socioeconomic role, 

fieldwork was carried out over nine years, allied to extensive bibliographic research. 

Results: The diet was basically composed of small arthropods; little consumption of plant 

material and no vertebrate prey. Termites make up 23.63% of the diet, followed by 
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RESUMO 

Introdução: O sucesso de uma espécie em determinado hábitat ou ecossistema depende 

de uma gama de comportamentos, cada um com finalidade específica, sempre levando 

em conta a maximização do ganho energético e a diminuição dos custos. O hábitat onde 

a espécie vive norteia seus comportamentos, boa parte destes voltados ao modo de vida 

nestes locais. As Bromélias, por exemplo, constituem hábitats importantes para muitas 

espécies, inclusive de répteis, dentre as quais Mabuya agmosticha, uma espécie de lagarto 

da família Mabuyidae, de hábito bromelícola e endêmica do Nordeste do Brasil. 

Considerando sua estrita relação com a bromélia macambira Encholirium spectabile no 

semiárido brasileiro, este estudo abordou a ecologia comportamental de M. agmosticha 

em associação com E. spectabile na região Agreste do estado do Rio Grande do Norte, 

além de analisar a importância destas plantas hospedeiras para a biodiversidade e para a 

socioeconomia do semiárido nordestino. Metodologia: O trabalho de campo foi realizado 

durante excursões mensais, por quatro dias consecutivos, ao longo de um ano, quando 

foram observados e registrados os comportamentos da referida espécie de lagarto em 

associação com as bromélias, tais como, período de atividade, dieta, comportamento de 

forrageio, comportamento termorregulatório e detecção e fuga de predadores. Toda esta 

parte deste estudo em campo foi apenas observacional; para analisar a dieta, os dados 

foram coletados durante parte da pesquisa do Mestrado. Para os comportamentos de 

forrageio, as atividades de cada indíviduo foram categorizadas em Proporção do Tempo 

gasto em Movimento (PTM), número de Movimentos Por Minuto (MPM), número de 

ataques bem-sucedidos sobre presas por minuto, e tempo em Vigília. Também foi testada 

a influência da sazonalidade sobre a dieta e  comportamentos de forrageio. Utilizaram-se 

estatísticas circulares  para avaliar a relação entre a posição dos lagartos e o ângulo de 

incidência dos raios solares e das horas. O período de atividade foi testado através do 

número de indivíduos ativos ao longo das horas e dos dias, além dos efeitos da 

sazonalidade e variações interespecíficas na população. Os comportamentos de fuga 

foram expressados pelo índice FID (Flight Intiation Distance ou distância inicial de fuga), 

e a simulação do potencial predador foi feita por um observador humano. Também foram 

testados outros modelos de predadores, tais como serpentes, ontogenia nos valores do 

FID, além dos efeitos da sazonalidade, da temperatura do substrato, da autotomia caudal 

e entre os sexos. Para avaliar a importância de E. spectabile para a biodiversidade do 



 
 

semiárido e seu papel socioeconômico, realizou-se trabalho de campo ao longo de nove 

anos, aliado a extensa pesquisa bibliográfica. Resultados: A dieta foi composta 

basicamente por pequenos artrópodes; pouco consumo de material vegetal e nenhuma 

presa vertebrada. Térmitas compõem 23.63% da dieta, seguidos por aracnídeos (14.93%) 

e baratas (7.52%), sem diferenças sazonais significativas. Também não houve diferenças 

na dieta de machos e fêmeas. Mabuya agmosticha apresentou PTM de 18.3 ± 2.8 %, e o 

MPM de 0.38 ± 3.8 segundos por minuto, e passou em média 81.7 % do tempo parada; 

capturou cerca de 1.72 ± 1.4 presas por minuto, e passou em média 22.2 ± 7,62% do 

tempo em vigília. Diferenças siginificativas quanto aos movimentos foram constatadas 

entre machos e fêmeas, e fêmeas e juvenis. Mabuya agmosticha mostrou relações 

significativamente positivas tanto com o ângulo de incidência dos raios solares, quanto 

com as horas do dia. Esta espécie permaneceu ativa durante todo o dia, embora tenha 

demonstrado preferência pelos horários iniciais e finais do dia. Apresentou um FID médio 

de 3.1 ± 0.7 metros. As fêmeas apresentaram um FID maior que os machos e os juvenis. 

Constatou-se efeito significativo da temperatura do substrato sobre o FID total, porém 

não em relação aos sexos. Conclusões: A dependência de Mabuya agmosticha a 

bromélias macambiras a diferencia das demais espécies simpátricas do gênero, sendo sua 

ecologia alimentar diretamente relacionada ao uso das bromélias. Sua dependência dessas 

bromélias rupícolas constitui grande ameaça à sua sobrevivência, diante da sobre 

exploração e possível desaparecimento destas bromélias; políticas socioambientais 

visando a conservação de ambas as espécies são imprescindíveis. Quanto à importância 

das bromélias macambiras para a biodiversidade do semiárido e interesse 

socioeconômico, estas demostraram relevância significativa, por abrigar grande 

diversidade de espécies associadas e inúmeras interações ecológicas e sociais. 

Consequentemente, propõe-se a bromélia rupícola E. spectabile como Espécie-chave para 

a região semiárida, e sugerem-se políticas ambientais mais eficazes para a conservação 

destas plantas, que tanto contribuem com esta região do Brasil. 

 

Palavras-chave: comportamento de lagartos; Mabuyidae; interação animal planta; 

semiárido; afloramentos rochosos; espécies-chave; engenheiras de ecossistemas. 

 

 



 
 

arachnids (14.93%) and cockroaches (7.52%), without significant seasonal differences. 

There were also no differences in the diet of males and females. Mabuya agmosticha 

presented PTM 18.3 ± 2.8% and MPM  3.8 ± 0.38 seconds per minute and passed on 

average 81.7% without moving; He captured approximately 1.72 ± 1.4 per minute stuck 

and passed on average 22.2 ± 7.62% of waking time. Significant differences in movement 

were found between males and females, and females and juveniles. Mabuya agmosticha 

showed significantly positive relationships with both the sun's angle of incidence and the 

hours of the day. This species remained active throughout the day, although it showed a 

preference for the start and end times of the day. It had an average FID of 3.1 ± 0.7 meters. 

Females had a higher FID than males and juveniles. Significant effect of substrate 

temperature on total FID was found, but not in relation to sex. Conclusions: The 

dependence of Mabuya agmosticha on macambira bromeliads distinguishes it from other 

sympatric species of the genus, and its food ecology is directly related to the use of 

bromeliads. Their dependence on these rupicolous bromeliads is a major threat to their 

survival in the face of overexploitation and possible disappearance of these bromeliads; 

Social and environmental policies aimed at the conservation of both species are essential. 

Regarding the importance of macambira bromeliads for the semiarid biodiversity and 

socioeconomic interest, these showed significant relevance, because they host a great 

diversity of associated species and numerous ecological and social interactions. 

Consequently, we propose the rupicolous bromeliad E. spectabile as a keystonespecies 

for the semiarid region, and we suggest more effective environmental policies for the 

conservation of these plants, which contribute so much to this region of Brazil. 

KEYWORDS: lizard behavior; plant animal interaction; semiarid; rocky outcrops; 

keystonespecies; ecosystem engineers. 
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APRESENTAÇÃO/ESTRUTURA DA TESE 

 Esta tese está estruturada em uma Introdução geral (revisão da literatura sobre a 

temática geral abordada, incluindo caracterização do problema), Metodologia geral 

utilizada no conjunto da tese, e por  quatro capítulos, conforme detalhamento a seguir.  

Capítulo 1 – Dieta e Comportamento de forrageamento de Mabuya agmosticha 

(Squamata, Mabuyidae) na bromélia rupícola Encholirium spectabile (Bromeliacae) em 

região semiárida brasileira. Capítulo 2 - Comportamento termorregulatório e período de 

atividade do lagarto bromelícola Mabuya agmosticha (Squamata, Mabuyidae), em 

associação com bromélia rupícola em área de Caatinga. Capítulo 3 - Comportamento de 

detecção e fuga de predadores no lagarto bromelícola Mabuya agmosticha (Mabuyidae) 

em touceiras de Encholirium spectabile (Bromeliaceae) em região semiárida brasileira. 

Capítulo 4 – A Macambira-de-flecha, Encholirium spectabile (Bromeliaceae: 

Pitcairnioidae) como espécie-chave em afloramentos rochosos no semiárido brasileiro. A 

finalização do texto se dá por meio de “Considerações finais da Tese”. 

O conjunto dos dados que compõe esta Tese  resulta de quase dez anos de 

pesquisa sobre o tema geral da fauna associada às bromélias rupícolas Encholirium 

spectabile no Semiárido brasileiro. 
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INTRODUÇÃO GERAL 

Os animais, ao longo de suas vidas, enfrentam uma série de demandas importantes 

para suas sobrevivências, porém, muitas dessas demandas são conflitantes e carecem de 

avaliações minunciosas por parte do animal em questão (Downes & Shine, 1998). Entre 

estas demandas, evitar a predação é de importância primordial, mas os animais também 

devem se arriscar em busca de hábitats que supram suas necessidades, algumas dessas 

muito específicas (Huey, 1982), dentre as quais, disponibilidade de alimento, de parceiros 

sexuais, poucos predadores e adequado para manutenção de limiar de temperaturas 

corporais (Huey et al., 1989), principalmente no caso de ectotérmicos.  

A disponibilidade de alimento é um dos fatores cruciais para a seleção de hábitats 

pelas espécies (Huey, 1982); portanto, um local que tenha alimento disponível ao longo 

de todo o ano é essencial (Miles et al., 2007). Porém, nem sempre um cenário ótimo é o 

que se encontra, pelo contrário, variação na disponibilidade de alimento ao longo do ano 

é muito mais comum que o contrário (Huey et al., 1977; Huey, 1982). A variação sazonal 

em hábitats temperados, áridos e semiáridos tem um efeito significativo sobre a atividade, 

reprodução, aquisição de recursos, crescimento e uso de hábitat em lagartos (Huey et al., 

1977; Paulissen, 1988).  

Em ambientes tropicais, a variação sazonal é algo substancial e que tem grandes 

consequências sobre a vida de todos os animais que habitam esses ambientes (Vitt & 

Blackburn, 1991). A variação sazonal da precipitação e temperatura em ambientes 

tropicais afeta diretamente a vida das espécies, seja através da variação de recursos 

primários, como disponibilidade de alimento e água (Kolodiuk, Ribeiro & Freire, 2010; 

Sales & Freire, 2015), ou mesmo através de efeitos fisiológicos que agem direto sobre o 

comportamento e metabolismo dos organismos (Ribeiro & Freire, 2010; Sales et al., 

2012). A seleção de locais com ambientes termicamente adequados é particularmente 

importante para os ectotérmicos, porque os processos comportamentais e fisiológicos 

desses animais dependem fortemente da temperatura (Huey, 1982; Rocha & Bergallo, 

1990).  

Durante a seleção de hábitats, os indivíduos além de terem que escolher um local 

com disponibilidade de recursos, temperatura adequada e poucos predadores, ainda 

precisarão interagir socialmente com membros da mesma espécie, e de espécies distintas  

que vivem perto do seu território (Kaufmann & Bennet, 1989; Stamps & Tanaka, 1981), 
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inclusive para defender frequentemente tal recurso (Stephens & Krebs, 1986; Marler et 

al. 1995). 

Muitas espécies de animais ocupam um lugar central a partir do qual se alimentam 

e voltam após os confrontos com rivais, esse lugar geralmente é defendido de forma 

agressiva de co-específicos invasores (Stephens & Krebs, 1986). A defesa de território é 

muito comum entre os animais, sendo conhecida em invertebrados e vertebrados 

(Stephens & Krebs, 1986; Robertson & Rosenblum, 2010). Em muitas espécies de 

vertebrados, o comportamento territorial é uma interação intrasexual chave, pois é um 

fator da aptidão dos machos para a escolha das fêmeas (Stephens & Krebs, 1986). 

A territorialidade em lagartos é bem conhecida e amplamente difundida em várias 

famílias (Trivers, 1976). Para os lagartos, a aquisição e a defesa de um território bem-

sucedido, influenciam diretamente no sucesso reprodutivo dos machos. Os territórios 

maiores dão aos lagartos machos o acesso a mais fêmeas, e com isso aumenta o fitness 

desses machos dominantes (Robertson & Rosenblum, 2010). Em lagartos territoriais com 

sistemas de acasalamento poligínicos, o tamanho do território dos machos é geralmente 

determinado por características morfológicas, fisiológicas e comportamentais destes 

indivíduos (Robertson & Rosenblum, 2009, 2010). Porém, manter territórios grandes é 

muito dispendioso para os machos territoriais (Whiting, 1999).  

A defesa do território e a agressão intrasexual são energeticamente custosas e os 

machos ainda precisam se manterem alertas contra predadores, pois sinais visuais 

exibidos durante o combate macho-macho também podem atrair predadores, colocando 

estes em risco (Robertson & Rosenblum, 2009; 2010). Para evitar esses custos, os machos 

territoriais devem discriminar entre aqueles que apresentam ameaças à estabilidade do 

seu território e os que não representam ameaça (Robertson & Rosenblum, 2009; 2010). 

Além de precisar manter o balanço energético sustentável e disponível para a potencial 

fuga dos predadores. 

A Distância Mínima de Fuga (DMF) (Flight Initiation Distances, FID), é a 

distância mínima que uma presa permite que um potencial predador se aproxime antes de 

iniciar a fuga (Ydenberg & Dill, 1986; Cooper & Frederick, 2007). A tomada de decisão 

da distância mínima de fuga é afetada por vários fatores, como a condição de saúde, 

tamanho corporal e a temperatura do corpo da presa (Cooper, 2015; Cooper & Blaunstein, 

2015).  
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Os Lagartos são potenciais presas de vários animais, como mamíferos, aves, 

répteis e até outros lagartos (Rocha & Bergallo, 1990). Como potenciais presas e por 

serem ectotérmicos, os lagartos são animais muito utilizados como modelos para os 

estudos sobre Distância Mínima de Fuga (DMF; Ydenberg & Dill, 1986; Cooper & 

Frederick, 2007; Rocha & Bergallo, 1990; Maia-Carneiro & Rocha, 2015).  

As temperaturas corporais dos lagartos influenciam suas DMF; no estudo com 

Tropidurus oreadicus, por exemplo, Rocha & Bergallo (1990), encontraram que em 

baixas temperaturas corporais esta espécie apresenta maior DMF do que os indivíduos 

com maior temperatura corporal, o que demonstra a importância da temperatura para o 

escape dos predadores. Porém, não só a temperatura exerce influência nas DMF em 

lagartos, pois, no estudo de Maia-Carneiro & Rocha (2015) com T. hispidus e T. 

semitaeniatus, foi constatado que as temperaturas corporais influenciam, mas o tamanho 

do corpo e a maior capacidade de corrida também exercem papel crucial para a fuga dos 

potenciais predadores. 

Tendo em vista que os lagartos passam boa parte do tempo termorregulando e que 

as temperaturas corporais variam ao longo do dia e de acordo com a atividade a ser 

realizada, estes podem adequar as temperaturas corpóreas se aquecendo diretamente ao 

sol (heliotermia), através da tigmotermia, neste caso trocando temperatura com os 

substratos, ou trocando temperatura com o ar, evitando temperaturas muito altas e as 

muito baixas (Rocha et al., 2009). Neste sentido, a importância da escolha de um hábitat 

adequado para os lagartos deve levar em consideração, também, um sítio adequado à 

termorregulação (Rocha & Bergallo, 1990; Hatano et al., 2001; Rocha et al., 2009). 

Muitas espécies de lagartos apresentam hábitos escansoriais, a maioria 

arborícolas, com especializações para tais hábitos, como membros mais longos e dedos 

mais delgados (Losos, 1990). Por exemplo, em lagartos do gênero Anolis, que ocupam 

uma gama de hábitats nas florestas tropicais, alguns utilizam troncos de árvores e 

apresentam membros anteriores longos e cauda longa, enquanto os que ocupam as copas 

das árvores, apresentam membros anteriores curtos e cauda curta.  Tendo esse padrão 

ocorrido várias vezes em diferentes ilhas na região caribenha (Losos et al., 1998; Losos 

1990). Além dos anoles, muitos outros lagartos também apresentam especializações aos 

hábitos escaladores. Algumas espécies de Mabuyidae, por exemplo, desenvolveram 

evolutivamente o hábito escansorial e consequentemente o hábito de utilizar as bromélias 
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como hábitat; inclusive duas espécies de Mabuya evoluiram ao ponto de se 

especializarem na utilização de bromélias como hábitat (Rodrigues, 1986; 2000).  

O gênero Mabuya até pouco tempo atrás era considerado como monofilético, e 

vários estudos atestavam tal afirmação (Jesus et al., 2005; Miralles & Carranza, 2010; 

Pyron et al., 2013). Apesar do status de monofilético establecido, em um trabalho de 

revisão do gênero, Hedges & Conn, (2012) desmembraram o gênero Mabuya em vários 

outros gêneros, com alegação de que não era monofilético, e que necessitava de uma 

reformulação. Porém, Pyron et al. (2013), contestartaram a revisão de Hedges & Conn, 

(2012) alegando que o gênero é sim monofilético e bem estabelecido. Portanto, um acordo 

para definição do gênero e a discussão continua sem uma conclusão. Apesar da Sociedade 

Brasileira de Herpeteologia adotar a nomenclatura proposta por Hedges & Conn, (2012), 

devido ao respeito as normas de nomeclatura zoológica, aqui trataremos o gênero como 

Mabuya, acreditando no monofiletismo do mesmo e seguindo as definições de Pyron et 

al. (2013). 

As espécies Mabuya agmosticha e M. macrorryncha, apresentam hábito 

bromelícola, e é muito provável que o hábito escansorial nestas espécies tenha origem no 

ancestral comum, com quem compartilham muitas características, tanto morfológicas 

quanto comportamentais (Rodrigues, 1986; 2000). Em resultados de investigações sobre 

a filogenia do gênero Mabuya (Miralles & Carranza, 2010; Hedges & Conn, 2012, Pyron 

et al., 2013), M. agmosticha e M. macrorhyncha são hipotetizadas como espécies “irmãs” 

e, diante disso, postulamos que o hábito bromelícola possa representar um traço 

comportamental compartilhado, herdado de um ancestral comum, provavelmente com 

hábitos bromelícolas, visto que nessa família a grande maioria das espécies são de habitos 

terrestres; portanto, o hábito escansorial possivelmente surgiu secundariamente nestas 

espécies (Jorge, 2015). 

As espécies que habitam bromélias apresentam variados graus de dependência 

destas; por isso, alguns autores propõem os conceitos bromelícolas e bromelígenas para 

espécies que ocupam as bromélias com determinados graus de dependência (Peixoto, 

1995).  Esses dois tipos de associação entre fauna e as bromélias em geral, categorizam 

as espécies de acordo com o nível de dependência da bromélia para vida do animal 

(Peixoto, 1995; Krügel & Richter, 1995; Rocha et al., 2004). Assim, espécies 

bromelícolas seriam aquelas que utilizam a bromélia como abrigo ou sítio de 

forrageamento, mas o seu ciclo reprodutivo não estaria estritamente dependente da 
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bromélia para ser completo. Espécies bromelígenas são aquelas que dependem 

intimamente das bromélias para completar seu ciclo de vida (Peixoto, 1995; Krügel & 

Richter, 1995; Rocha et al., 2004). Porém, estes conceitos estão restritos a invertebrados 

aquáticos e anfíbios anuros (Peixoto, 1995; Krügel & Richter, 1995), e quase nunca 

utilizados para lagartos ou outros vertebrados. 

As bromélias constituem um importante hábitat para muitos animais como tem 

sido amplamente documentado, e frequentemente utilizadas como abrigo ou refúgio 

contra predadores (Picado, 1913; Richardson, 1999; Benzing, 2000; Rocha et al., 2000; 

2004),  devido à sua arquitetura foliar que possibilita a manutenção de umidade e 

temperatura relativamente constante no seu interior, além de constituírem um ambiente 

bem menos estressante quando comparado com o ambiente externo, no que se refere as 

bruscas variações de temperatura externas  (Jorge, 2015). Em ambientes que estão sujeitos 

a estresse hídrico, como restingas e aflorametos rochosos, as bromélias constituem um 

hábitat bastante estável, sendo às vezes a única fonte de água disponível para os animais 

(Krügel & Richter, 1995; Silva et al., 2011). A capacidade de provisão de habitat das 

bromélias é ainda mais relavente em ambientes áridos e semiáridos, como diversos 

habitats existentes no bioma caatinga (Jorge et al., 2014, Jorge et al., 2018).  

As bromélias colonizaram os mais diferentes hábitats ao longo de sua distribuição, 

ocorrendo desde florestas de altitude, até desertos. Ocupam quase todos os hábitats, desde 

a América do Norte até a América do Sul (Benzing, 2000; Givnish et al., 2007, 2014). O 

sucesso da família Bromeliaceae ocorreu devido às adaptações morfológicas e 

fisiológicas que possibilitaram colonizar os mais diferentes hábitats, sendo as principais: 

(1) tricomas especializados nas folhas que possibilitam a absorção de nutrientes sem 

necessitar de raízes, importante para as espécies epífitas e rupícolas; (2) folhas 

modificadas que acumulam água (fitotelmo ou axilas foliares), atraem inúmeros 

organismos que acabam por ciclar nutrientes dentro das bromélias, gerando matéria 

orgânica que as próprias bromélias absorvem; (3) crassulacean acid metabolism (CAM), 

mecanismo de respiração que possibilita as plantas realizarem os processos metabólicos 

e reduzirem a perda de água, abrindo os estômatos à noite ao invés do dia, como nas 

demais plantas, mecanismo essencial para as bromélias de regiões áridas e semiáridas 

(Benzing, 1980; Benzing, 2000; Givnish et al., 2007; Givnish et al., 2014).  

Ao longo da distribuição da família Bromeliaceae muitas espécies de lagartos 

foram registradas em associação com estas plantas. Um total de onze famílias, vinte e três 
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gêneros e cinquenta e nove espécies de lagartos foram  encontradas em registros na 

literatura, associados à bromélias em quinze países e ilhas oceânicas nas Américas (Jorge, 

2015, Jorge & Freire, in prep.). Este resultado destaca a importância das bromélias como 

hábitat para os lagartos, em conformidade com os estudos de Vrcibradic & Rocha (2002); 

Sampaio et al., (2005); Rotheray et al. (2007); Cruz-Ruiz et al. (2012); McCracken & 

Forstner (2014), embora nenhum destes faça menção às relações evolutivas estabelecidas 

entre estes grupos  

Apesar dos vários trabalhos que constam na literatura acerca da diversidade 

faunística associada às bromélias e, consequentemente, a importância destas como 

elementos essenciais na dinâmica de populações, comunidades e ecossistemas, quase 

nada se conhece a respeito da importância das espécies não-fitotelmatas, principalmente 

as que se desenvolvem em afloramentos rochosos (rupícolas) de regiões semiáridas, 

principalmente do gênero Encholirium (Jorge, 2015).  

Apesar de não formar fitotelmo, as bromélias rupícolas do gênero Encholirium, 

em particular a espécie Encholirium spectabile tem revelado que uma grande diversidade 

de espécies as utiliza como hábitat (Jorge et al., 2009; 2011 a, b; 2014; 2018). Dentre 

estas espécies, destaca-se Mabuya agmosticha (Figura 2), uma espécie de lagarto 

pertencente à família Mabuyidae, descrita do Nordeste brasileiro como bromelícola 

(Rodrigues, 2000), conhecida dos estados de Alagoas, Sergipe, Paraíba, Rio Grande do 

Norte, Pernambuco e Bahia (Rodrigues, 2000; Freire et al., 2009; Jorge & Freire, 2010, 

Dias & Rocha, 2013; Sales et al., 2015). Embora considerada espécie com distribuição 

relictual no Nordeste brasileiro (Rodrigues 2000; 2003; Dias & Rocha, 2013; Magalhães-

Junior et al., 2014), Sales et al., (2015), por meio de modelagem do nicho espacial, 

constataram que esta espécie pode ter distribuição contínua desde o estado do Rio Grande 

do Norte até à Bahia, podendo sua ocorrência estar limitada à distribuição da bromélia 

rupícola, seu principal hábitat. 

Mabuya agmosticha, é uma espécie de lagarto brasileiro que ainda carece de 

estudos, pois os únicos trabalhos que constam na literaura são os de Stevaux (1993), sobre 

reprodução e dimorfismo sexual em cativeiro, Sales et al., (2015) sobre modelagem de 

nicho da espécie e Jorge (2015) sobre aspectos da ecologia comportamental desta espécie, 

particularmente sobre ecologia térmica e parte do comportamento de forrageio. No 

entanto, muitos aspectos da ecologia comportamental de Mabuya agmosticha 

permanecem desconhecidos, tais como, a dieta, comportamentos de forrageio e 
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termorregulatório, tamanho da população e uso das bromélias, além dos comportamentos 

de dectecção e fuga de predadores. Cabe destacar ainda que as bromélias rupícolas do 

gênero Encholirium se encontram ameaçadas de extinção, principalmente pelos processos 

da mineração, que retiram as rochas dos afloramentos rochosos (onde estas bromélias 

ocorrem) para a construção cívil (Forzza et al., 2003; Forzza, 2005), o que acarreta na 

perda da biodiversidade associada a estas plantas, isso antes mesmo de conhecermos essa 

diversidade de organismos.  

Encholirium spectabile. Mart. ex Schult. & Schult. f. (Bromeliaceae: 

Pitcairnioideae) é uma espécie de bromélia endêmica do Brasil e restrita aos afloramentos 

rochosos em regiões do semiárido do Nordeste brasileiro (Ramalho et al., 2004; Jorge et 

al., 2018). Conhecida popularmente como macambira-de-lajeiro ou macambira-de-

flecha, é uma das espécies que caracterizam as paisagens típicas da caatinga devido ao 

aspecto rústico de suas folhas, que lhe rendeu o nome macambira, que em tupi significa 

“molho pungente” (Bessa, 1982).  

Encholirium spectabile se distribui por quase todo o Nordeste brasileiro, 

principalmente no domínio da Caatinga, em alguns locais chegando até o litoral (Forzza, 

2005). É uma espécie que vem se mostrando importante para a biodiversidade do 

semiárido brasileiro, e há fortes indícios de que exerça papéis como estruturadora de 

hábitat e amplificadora da biodiversidade,  ainda mais importante do que conhecemos 

atualmente (Jorge et al., 2014; Jorge, 2015; Sales et al., 2015; Jorge et al., 2018). Em 

termos relativos à transformação e ao melhoramento dos hábitats, esta espécie causa 

mudanças significativas nas condições ambientais dos afloramentos rochosos no 

semiárido brasileiro, visto que nestes ambientes as condições ambientais de temperatura 

e falta de umidade são extremas, o que impede a capacidade destes ambientes acumular 

recursos, e, portanto, fornecer habitats hospitaleiros para um grande número de animais 

e plantas (Porembksi, 2007). Nesse contexto, as bromélias rupícolas acabam por 

fornecerem as condições adequadas para a colonização de outras espécies, o que faz a 

espécie ser considerada como uma engenheira de ecossistemas (citar). 

Além de desempenharem papéis importantes quanto às relações biológicas que se 

desenvolvem em suas touceiras, E. spectabile, junto com a macambira-verdadeira 

Bromelia laciniosa Mart. ex Schult. & Schult.f. (Bromeliaceae: Bromelioideae) exerce 

papéis sociais de importância ímpar no sertão nordestino. Estas plantas são bastante 

utilizadas pelos moradores dessa região, desde o uso ornamental, até alimentício e 
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medicinal. São plantas que exercem funções diversas na vida do povo sertanejo, sendo 

por vezes o último recurso a quem apelam (Bessa, 1982), para continuarem vivendo nesse 

ambiente árduo que é o semiárido brasileiro. As macambiras são plantas que caracterizam 

o Sertão nordestino e, juntamente com os cactos, são as plantas mais lembradas pelos 

sertanejos. Assim como os cactos, seus usos na alimentação dos rebanhos e do próprio 

ser humano foram (Peckolt, 1871), e são frequentes durante os períodos de seca (Bessa, 

1982).  A importância das macambiras vai além do papel como espécies biológicas, o que 

por si, já é um atributo para garantir sua manutenção nos ecossistemas em que ocorrem. 

Porém, ao apresentarem importância socioeconômica para a região em que ocorrem, e, 

ao se encontrarem ameaçadas por atividades de extração ilegal (Forzza et al., 2003), 

carecem de mais atenção e propostas de políticas ambientais adequadas para que não 

venham a desaparecer. 

Considerando as lacunas existentes sobre a ecologia comportamental de Mabuya 

agmosticha e as implicações ecológicas que estes estudos podem promover para a 

conservação desta espécie, aliado ao pioneirismo deste estudo abordando a interação entre 

animal e planta em um ecossistema pouco estudado como é o caso da região semiárida 

brasileira, inclusive em meio à crise da crescente perda de diversidade que vem 

aumentando nos últimos anos, justificam plenamente este estudo. É dado continuidade ao 

estudo sobre ecologia comportamental de M. agmosticha em associação com a 

macambira-de-flecha (E. spectabile) no agreste do Rio Grande do Norte, estudo iniciado 

em 2012, para suprir as lacunas existentes sobre o modo de vida deste lagarto endêmico 

do Brasil, concomitante ao estudo sobre a importância de sua planta hospedeira para a 

biodiversidade do semiárido e para o povo dessa região. 

Portanto, este trabalho teve como objetivo geral registrar e analisar a ecologia 

comportamental, especificamente dieta, forrageamento e termorregulação de Mabuya 

agmosticha associados à bromélia rupícola, Encholirum spectabile, em área de Caatinga 

no nordeste do Brasil, destacando a relevância destas plantas para parte da biodiversidade 

do semiárido, inclusive seu papel socioeconômico. 
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METODOLOGIA GERAL 

 Área de estudo 

A área onde este estudo foi efetuado é parte do bioma Caatinga, o único 

exclusivamente brasileiro e que ocupa cerca de 800.000 km², mais de 10% do território 

nacional (Ab’Saber, 1977, Velloso et al., 2002). Segundo Rizzini (1997), o termo 

Caatinga é um nome genérico para designar um complexo de vegetação decídua e xerófila 

constituída  de vegetais lenhosos e mais ou menos rica em cactáceas e bromeliáceas 

rígidas, ora predominando os cactos ora as bromélias, dependendo da conformidade do 

substrato e aridez do clima. A Caatinga engloba de forma contínua parte dos estados do 

Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, 

Bahia e parte do Norte de Minas Gerais. Ao longo dessa distribuição, a Caatinga é 

costumeiramente dividida em duas faixas de vegetação, Sertão e Agreste que 

correspondem também a dois tipos distintos de paisagem, aliados a um maior grau de 

umidade. Dentre estas duas paisagens está o Agreste, definido por Rizzini (1997)  e 

Velloso et al., (2002) como uma área de maior umidade por estar próximo ao mar, e 

possuir solo mais profundo, com vegetação mais alta e densa. Vanzolini (1974) também 

reconhe uma região de transição entre a Caatinga e a Mata Atlântica, que além de ter uma 

vegetação diferente, tem a herpetofauna composta por espécies dos dois biomas. 

O trabalho de campo para este estudo foi realizado no município de Santa Maria 

(Figura 1) (5,854ºS, 35, 701º W; datum WGS84, 137 m elev.), que está inserido na 

mesorregião do Agreste potiguar, Rio Grande do Norte, Brasil, uma vez que neste 

município é comum a presença de afloramentos rochosos com grande quantidade de 

bromélias Encholirium spectabile, popularmente conhecidas como macambiras-de-flecha 

(Figura 3), e onde já foram registradas espécies de répteis (Jorge, 2015).   
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Procedimentos metodológicos gerais para estudos da ecologia comportamental 

Durante os anos de 2013 e 2014, foram efetuadas coletas de espécimes de Mabuya 

agmosticha para análise da dieta (licença Sisbio: 35356). Após coletados, foram 

identificados com número de campo, fixados em formol a 10%, preservados em álcool a 

70% e tombados na Coleção Herpetológica da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte (UFRN). 

Toda a parte de estudos comportamentais para esta Tese foi somente 

observacional, sem necessidade de coleta. As observações e coletas de dados foram 

realizadas uma vez por mês, durante quatro dias consecutivos, das 07h00min às 11h00min 

horas pela manhã, e das 12h00min às 18h00 horas entre os anos de 2017 e 2018. Durante 

os quatro dias as atividades eram divididas por dia, sendo um dia para cada atividade de 

campo (Figura 5). 

Figura 1 - Localização do afloramento rochoso onde foi realizado este estudo, destacando a 

localização da Fazenda Tanques no município de Santa Maria. (A) Mapa do Brasil, (B)- Destaque 

do estado do Rio Grande do Norte. 
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Para observações e\ou coleta de dados, foram delimitados três transectos que 

compreendem todo o afloramento e incluíam bromélias ao longo destes: dois para 

observação dos demais comportamentos, e outro para as observações do comportamento 

de detecção de predadores e comportamento de escape. Cada transecto tem em média 1,5 

quilômetro de comprimento, por doze metros de largura; dois destes transectos se 

localizaram nas bordas e um no centro do afloramento (Figura 1 e 4).  

Consideramos uma touceira a formação aglomerada de indivíduos de Encholirium 

spectabile, ou seja, estas bromélias formam moitas naturais que aqui trataremos como 

touceiras. Também elencamos um tamanho mínimo para ser considerada uma touceira, 

nesse caso foi, um número superir a oito bromélias agrupadas, ou tamanho 

correspondente a dois metros de largura por dois metros de comprimento (2 m X 2 m). 

As comparações entre variáveis que dependiam direta ou indiretamente de tais atributos, 

no caso das touceiras, foram levadas em consideração os tamanhos médios semelhantes. 

O tamanho médio das touceiras nos afloramentos foi de quatro metros de largura por 

quatro de extenção (4 X 4) e estes foram compostos por uma média de quinze bromélias. 

Dieta e comportamento de forrageio 

Análise da dieta 

Os dados sobre a dieta de Mabuya agmosticha foram coletados durante os anos 

de 2013 e 2014, durante o mestrado. Para a coleta dos indivíduos, logo após o avistamento 

de cada espécime, me aproximei de tal indivíduo e utilizando uma carabina de ar 

comprimido de calibre 4.5 atirei na altura da cabeça, evitando acertar o estômago. Ao 

final de cada dia de coleta, os espécimes foram dissecados para remoção dos estômagos. 

Os conteúdos estomacais foram analisados em microscópio estereoscópico, e as presas 

animais identificadas em nível de Ordem. Para as ordens Coleoptera, Diptera e 

Lepidoptera, o estágio de desenvolvimento do indivíduo (larva ou adulto) também foi 

considerado, visto que contam como formas diferentes na dieta. 

        Para análise da dieta, os itens foram contados e utilizados os métodos 

numéricos (frequência de ocorrência e frequência numérica dos itens) e volumétricos 

(medida do maior comprimento e largura, com auxílio de papel milimetrado). O volume 

dos itens alimentares foi estimado através da fórmula do elipsóide: V = 4/3π 

(comprimento/2) x (largura/2)2, conforme Vitt et al., (1996) e Werneck et al., (2009). O 

Índice de Importância Relativa (I) foi calculado para cada categoria de item alimentar, 
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somando-se as percentagens das frequências de ocorrência e numérica, o volume, e 

dividindo-se por três (Menezes et al., 2006; Rocha & Anjos, 2007).  

Para identificar possível seletividade na dieta de M. agmosticha durante as 

estações, e comparar com a disponibilidade de presas no ambiente também durante as 

estações, foram realizadas coletas dos invertebrados que ocupam às bromélias e 

possivelmente estão disponíveis para o consumo pela espécie. Esses dados foram 

coletados através de amostragens diretas nas bromélias e por busca ativa, utilizando um 

puçá para capturar os indivíduos alados, como borboletas e mariposas, entre os anos de 

2011 e 2018, cerca de 3000 horas de esforço amostral foram empregadas nessa 

metodologia. Os invertebrados que ocuparam as bromélias foram identificados em nível 

de ordem, assim como os presentes na dieta. Diferenças sazonais na dieta dos lagartos 

foram comparadas através de um teste t (Zar, 1999), tanto para o número quanto para o 

volume de presas, assim como entre a dieta de machos e fêmeas. 

A composição da dieta dos lagartos foi comparada com a disponibilidade de presas 

potenciais no ambiente (bromélias), em ambas as estações, através da 

análise de correlação por postos de Spearman (Zar, 1984). A diversidade de 

presas encontradas no estômago dos lagartos em cada estação foi calculada pelo 

índice de Shannon-Wiener (H`), e as diferenças comparadas através do teste t. Os dados 

foram rodados no Software Past 3, utilizando o bootstrap de 10000 aleatorizações. 

Comportamento de forrageio 

As observações do comportamento de forrageio de Mabuya agmosticha foram 

realizadas durante três dias consecutivos durante os meses de fevereiro a junho para 

estação chuvosa e agosto a dezembro para a estação seca entre os anos de 2017 e 2018, 

incluindo uma coleta piloto para testar a metodologia (Anderson, 1993). Os dados foram 

tomados quando o observador, a uma distância considerável, cerca de 50 m, avistava os 

lagartos; cada indivíduo era observado por cerca de 10 minutos consecutivos, através do 

método de animal focal contínuo (Martin & Bateson, 2007); o tempo era contabilizado 

através de um cronômetros regressivo, com o auxílio de um gravador de voz. Todos os 

movimentos foram gravados para posterior análise. Para evitar o erro de observar o 

mesmo animal mais de uma vez, cada observação era feita com uma distância de no 

mínimo 50 metros e cada área era observada somente uma vez (Perry, 2007). 

Todas as ações e posturas observadas pelo animal focal contínuo foram 

classificadas em duas categorias: “parado” ou em “movimento”; ações que não incluem 
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deslocamento, como mudanças posturais, movimentos dos membros, língua, cabeça, 

mandíbula e cauda foram incluídas na cateria “parado”. Os movimentos que carecterizam 

deslocamentos para outros locais, chamados translocacionais, foram classificados na 

categoria “movimento”. Um “movimento” foi considerado como um surto de locomoção 

separado dos outros por pausas de mais de 1 segundo (Wernet et al., 1997). Os 

movimentos de captura de presas bem sucedidos também foram considerados; esses 

movimentos foram classificados como aqueles que o observador via claramente o animal 

mastigando a presa após a investida. Em laboratório, as gravações foram análisadas para 

transcrição e categorização das atividades de cada indíviduo em: (1) proporção do tempo 

gasto em movimento (PTM), (2), número de movimentos por minuto (MPM), (3) número 

de ataque sobre presas bem sucedidos por minuto, e tempo em Vigília. Por se tratar de 

uma espécie que apresentou pouca atividade durante o forrageio, não incluímos as 

observações de outros comportamentos.  

Diferenças entre os comportamentos de machos e fêmeas e juvenis  foram testadas 

através de uma Análise de Variância (ANOVA One-way), com teste a posteriori HSD de  

Tukey para revelar as diferenças entre os tratamentos (Zar, 1999). Com relação aos efeitos 

da sazonalidade sobre os comportamentos dos lagartos, realizamos um teste t-

independente comparando as médias apresentadas por estação (Seca X Chuvosa) (Zar, 

1999). Antes das análises, testamos a normalidade e homogeneidade dos dados. Os dados 

foram analisados nos programa SPSS v 22, e no BioEstat 5.0. 

Figura 2 - Examplares de Mabuya agmosticha nas folhas da macambira-de-flecha 

(Encholirium spectabile) no município de Santa Maria, Rio Grande do Norte, Barsil. A - 

macho; B - fêmea. Fotos: JSJ. 
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Comportamento de termorregulação 

Para testar a hipótese aventada durante meu Mestrado, de que o comportamento 

de termorregulação de M. agmosticha é direcionado pelo deslocamento do sol ao longo 

do dia, registrou-se e analizou-se o comportamento de termorregulação desta espécie em 

relação ao deslocamento do sol ao longo das horas do dia. Foram registrados os locais em 

que cada lagarto foi inicialmente observado, a direção do sol em cada touceira de bromélia 

(local que o lagarto era inicialmente observado), e a hora do dia; para isso, utilizou-se 

uma bússola direcional Nautika, precisão de 2◦ (conforme Maia-Carneiro & Rocha 2012), 

e hora do avistamento inicial. Para cada lagarto observado, registramos a orientação de 

sua posição em relação ao sol em termos de direção cardinal, usando a bússola  e também 

a hora do dia. Adicionalmente, dividimos as touceiras em três categorias (nascente, centro 

e poente), e registramos a direção da inclinação, em direção à direção descendente 

Figura 3- Exemplares de Encholirium spectabile em afloramentos rochosos no município 

de Santa Maria, Rio Grande do Norte, Brasil. A - vista panorâmica das touceiras; (B) - 

touceira com hastes em floração; C - touceira individual; D - indivíduo de E. spectabile. 
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(adaptado de Maia-Carneiro & Rocha, 2012). Também comparamos as frequências (F, 

em %) com as quais os lagartos eram registrados, com as demais variaveis usando testes 

Z de proporção (Zar, 1999). Para avaliar as frequências de orientação dos lagartos nas 

bromélias e sua relação com fatores ambientais (direção do nascer do sol, e horário do 

dia) foram utilizadas estatísticas de distribuição circular (Zar, 1999), nas quais as 

frequências de orientação dos lagartos nas bromélias resultam num vetor "r". Nesta 

estatística, o comprimento médio do vetor r representa a medida da dispersão de pontos 

em torno do ângulo médio (μ) (Batschelet, 1965; Maia-Carneiro & Rocha, 2012). O 

comprimento do vetor médio (0 <r <1) varia de acordo com a concentração de dados em 

torno do ângulo médio, onde r = 1 indica que todos os pontos estão concentrados na 

mesma direção (dispersão mínima) e r = 0 significa máxima dispersão (Batschelet, 1965; 

Rocha et al., 2002; Maia-Carneiro & Rocha, 2012). 

Período de atividade 

Para as observações dos períodos de atividade, contabilizamos cada indivíduo que 

permanecia ativo ao longo do dia, e registramos o local e o horário de atividade (Figura 

5). Para testarmos as diferenças entre as estações anuais (chuvosa e seca), comparamos a 

média de indivíduos ativos por estações e entre os anos. Para comparação entre as 

estações, utilizamos os teste de Kolmogorov-Smirnov (Zar, 1999) e, para os anos, 

utilizamos um teste t de amostras independentes (Zar, 1999). Todos os testes atendenram 

as premissas de normalidade e homegeneidade dos dados.  

 

Figura 4 - Vista panorâmica de um dos afloramentos rochosos na Fazenda Tanques, Santa 

Maria, Estado do Rio Grande do Norte, Brasil. A - estação seca, outubro de 2016; B - estação 

chuvosa, abril de 2017. 
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Comportamento de detecção e fuga de predadores 

As observações para os comportamentos de fuga foram realizadas durante dois 

dias consecutivos, entre os meses de janeiro a dezembro de 2017 e 2018. Para estas 

observações, um afloramento separado foi escolhido, visto que a presença de seres 

humanos pode afetar tais comportamentos. Estas observações foram realizadas em 

diferentes horários ao longo do dia, para evitarmos que observações enviesadas pelas 

temperaturas ocorressem.  

 Para tomar esses dados, o observador aproximou-se de um lagarto diretamente em 

linha reta, usando uma velocidade de aproximação lenta (0,5 a 0,6 m/s). Antes de começar 

a se aproximar, nos movíamos lentamente na direção do lagarto escolhido para o teste. 

Depois de detectar um lagarto, movíamos para uma posição de frente para o mesmo, e 

parávamos de nos movermos brevemente, antes de começar a se aproximar de fato. A 

pseudoreplicação foi evitada, movendo-nos para um novo local depois de testar um 

indivíduo, e não retornando à mesma área (touceiras) durante o período de observações 

em andamento. 

Para observar os comportamentos de detecção e de fuga de predadores adotamos 

os procedimentos utilizados em outros estudos com outras espécies de lagartos (Nunes et 

al., 2012; Cooper, 2000; Martín et al., 2003; Cooper & Wilson, 

Figura 5 - Realização do trabalho em campo na Fazenda Tanques, Santa Maria, Estado do Rio 

Grande do Norte, Brasil. A - durante a estação chuvosa, abril de 2016; B - início da estação 

seca, agosto de 2016. 



18 
 

2007). Nestes estudos a simulação do predador é feita por um observador (humano) que 

simula aproximação de um potencial predador. A partir dessa aproximação foi observada 

a distância mínima em que os lagartos detectam a presença do potencial predador e a 

distância de início da fuga, medida em metros com auxílio de uma fita métrica. O uso de 

seres humanos como modelos de potenciais predadores tem sido amplamente empregado 

em estudos sobre FID (Flight Intiation Distance ou distância inicial de fuga) em diversos 

grupos animais (Blumstein, 2003; Cárdenas et al. 2005, Blumstein & Pelletier, 2005; 

Stankowich & Coss, 2006; Hemmi, 2005; Cooper, 2006), e muitas das teorias sobre 

comportamento de escape foram validadas através deste método (Cooper, 2012). 

Para verificarmos as diferenças entre o FID de machos, fêmeas e juvenis, aliado 

aos possíveis efeitos da temperaturas do substrato no FID, como é previsto nos modelos 

de otimização (Ydenberg & Dill, 1986; Cooper & Frederick, 2007), logo após a fuga de 

cada indivíduo, imediatamente tomamos as temperaturas dos locais exatos onde cada 

indivíduo iniciou a fuga; para isso, utilizamos um Termohigrômetro com sensor externo 

acoplado, que permite chegar exatamente no local desejado. Para avaliarmos esses dados, 

realizamos uma análise de covariância (ANCOVA) utilizando as temperaturas dos 

substratos como covariável.  

Autotomia caudal e FID 

 Para testarmos a premissa de que a perda da cauda por eventos de predação leva 

à mudanças no FID, realizamos a mesma experimentação utilizando humanos como 

modelos de predadores, sendo escolhidos lagartos que estavam sem as caudas ou partes 

dela, ou que passavam por processo de regeneração. Para analisarmos estes dados, uma 

ANOVA Two-way foi realizada, com teste a posteriori de Sidak, para avaliarmos as 

diferenças entre os sexos, e os efeitos da temperatura do substrato e a interação entre a 

temperatura e o sexo no FID dos indivíduos com caudas autotomizadas.   

Efeitos da sazonalidade no FID 

 Outra premissa que foi verificada no presente estudo foi a de que a sazonalidade 

pode exercer efeitos significativos nos comportamentos de fuga dos lagartos. Para 

testarmos essa premissa, comparamos as médias do FID de machos e fêmeas durante as 

estações chuvosa e seca. Juvenis foram excluídos da amostragem devido ao nascimento 

ocorrer durante o início da estação chuvosa, e estes crescem significativamente até o final 

desta estação, atingindo quase a maturidade até a estação seca. Para compararmos as 
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diferenças entre os FID por estação realizamos testes t, assim como para compararmos as 

diferenças entre os FID de machos e fêmeas por estação. 

FID e modelos de predadores 

 Um segundo experimento foi realizado em campo para testarmos se Mabuya 

agmosticha apresenta diferenças no FID para modelos de potenciais predadores 

(serpentes) que habitam o mesmo ambiente, mas que apresentam colorações diferentes e 

períodos de atividades diferentes (Figura 6). Isso para testarmos se a espécie consegue 

discriminar visualmente os modelos de serpentes de cores diferentes, levando em 

consideração a premissa de que os lagartos detectarão com mais precisão o modelo de cor 

que apresenta os mesmos períodos de atividades que o lagarto. 

 Mabuya agmosticha habita as touceiras de Encholirium spectabile, e nesse 

ambiente, vários potenciais predadores também habitam; isso incluí várias espécies de 

serpentes com hábitos noturnos e diurnos (Jorge, 2015). Duas espécies que habitam o 

mesmo local que M. agmosticha são, Phyllodrias olfersii (cobra-verde), de hábitos 

diurnos, que se alimenta de lagartos e anfíbios (Vanzolini, 1980), e Oxyrhopus trigeminus 

(falsa-coral), que também se alimenta de lagartos e que forrageia nas touceiras de E. 

Figura 6 - Metodologia utilizada no experimento utilizando diferentes potenciais 

predadores; A - Galho de árvore (controle); B- Modelo de serpente vermelha (Oxyrhopus 

trigeminus); C - Modelo de serpente verde (Phyllodrias olfersii); D - Lagarto na bromélia; 

E- pesquisador utilizando a vareta com os modelos. 
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spectabile, principalmente durante à noite (Jorge, 2015). Portanto temos dois modelos de 

potenciais predadoras que apresentam colorações e períodos de atividades diferentes. 

 Para realizarmos este experimento, seguimos os mesmos passos para o 

experimento usando o modelo humano, porém utilizamos dois modelos de serpentes de 

borracha, e o controle (um pequeno galho de árvore) presos a uma vara de madeira 

(bamboo) de cerca de cinco metros de comprimento, que era aproximada dos lagartos de 

forma cautelosa e padronizada. A partir da aproximação registramos à distância de início 

de fuga para machos, fêmeas e juvenis.  

 Para análise dos dados do FID, usando os modelos de serpentes e o controle, 

utilizamos uma ANOVA fatorial two way, para os modelos de serpentes e sexos (machos, 

fêmeas e juvenis), com o teste a posteriori HSD de Tukey, para verificarmos as diferenças 

entre os modelos e os sexos.  

Para todos os dados foram realizados testes de normalidade e homogeneidade. 

Tamanhos de efeito são apresentados como η2 para as análises de variância (Cohen, 

1992).  
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CAPÍTULO I 

DIETA E COMPORTAMENTO DE FORRAGEAMENTO DE MABUYA 

AGMOSTICHA (SQUAMATA, MABUYIDAE) NA BROMÉLIA RUPÍCOLA 

ENCHOLIRIUM SPECTABILE (BROMELIACAE) EM REGIÃO SEMIÁRIDA 

BRASILEIRA 

 

RESUMO 

A dieta de determinada espécie é um produto de sua história evolutiva, e o local onde a 

espécie vive é crucial para a escolha do que e quando comer. Com base nos pressupostos 

apresentados, abordaremos aqui a ecologia alimentar do lagarto Mabuya agmosticha 

(Mabuyidae) em associação com a bromélia rupícola Encholirium spectabile 

(Bromeliaceae) em uma região do semiárido brasileiro. Para isso, foram realizadas 

excurções a uma área localizada no município de Santa Maria, Rio Grande do Norte, 

Brasil. As observações e coletas foram realizadas uma vez por mês, durante três dias 

consecutivos, das 07h00min às 11h00min, pela manhã, das 12h00min às 18h00mim 

durante à tarde, entre os anos de 2013 e 2014, para coleta dos dados referentes à dieta, e 

2017 e 2018 para os demais comportamentos. Para observações e coletas de 

dados/espécimes, foram delimitados três transectos que incluíam bromélias, ao longo de 

dois afloramentos rochosos. Para a dieta, os animais coletados foram dissecados e os 

conteúdos estomacais identificados e analisados em laboratório, e com base nesses dados 

elencamos os itens alimentares mais importantes para à espécie. Para os comportamentos 

de forrageio, categorizamos as atividades de cada indíviduo em proporção do tempo gasto 

em movimento (PTM), número de movimentos por minuto (MPM), número de ataque 

sobre presas bem-sucedidos por minuto, e tempo em Vigília. Testamos também a 

influência da sazonalidade sobre à dieta, e dos comportamentos de forrageio. A dieta foi 

composta basicamente de pequenos artrópodes com o consumo de pouco material vegetal, 

e nenhuma presa vertebrada. Térmitas compõem 23.63% da dieta, seguido por aranhas 

(14.93%) e baratas (7.52%). Não houve diferenças sazonais significativas na dieta. 

Também não houve diferenças na dieta de machos e fêmeas. Mabuya agmosticha 

apresentou PTM de 18.3 ± 2.8 %, e o MPM de 0.38 ± 3.8 segundos por minuto, e passou 

em média 81.7 % do tempo parada, e capturou cerca de 1.72 ± 1.4 presas por minuto, e 

passou em média 22.2 ± 7,62% do tempo em vigília. Diferenças siginificativas foram 
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encontradas entre machos e fêmeas, e fêmeas e juvenis. A dependência de bromélias por 

Mabuya agmosticha o diferencia das demais espécies simpátricas do gênero, sendo sua 

ecologia alimentar diretamente relacionada ao uso das bromélias. Os comportamentos 

apresentados o categorizam como um forrageador intermediário (misto), e a sozonalidade 

têm efeitos significativos nos comportamentos apresentados, mas não sobre à composição 

da dieta, o que pode estar relacionado ao uso das bromélias como hábitat. 

Palavras-chave: dieta; forrageio; comportamento de forrageio; disponibilidade de 

presas. 

INTRODUÇÃO 

A realização de atividades vitais pelos organismos, tais como, sobreviver, atingir 

a maturidade sexual, atrair um parceiro, reproduzir com sucesso e produzir prole 

saudável, pressupõe que estes organismos obtenham a energia necessária para à 

realização de tais atividades, geralmente proveniente da dieta (Nilsson, 1994). Para obter 

os alimentos essenciais à vida, uma espécie precisa desempenhar uma gama de atividades, 

dentre as quais, a procura por alimento, a manipulação, avaliação do balanço energético 

do alimento e se esse é viável para o consumo (Perry, 2007). Nesse sentido, para o sucesso 

de todas essas atividades, uma variedade de comportamentos são desempenhados, cada 

um com uma finalidade, sempre levando em consideração à maximização do ganho 

energético e a diminuição dos custos (MacArthur & Pianka, 1966; Pianka, 1966, 1973; 

Perry, 2007).  

O comportamento alimentar de um animal, por exemplo, é um atributo 

fundamental, com implicações diretas no desempenho desse organismo. As variações 

individuais no sucesso de captura e manipulação das presas afetam a taxa de crescimento, 

sobrevivência e, por último, o sucesso reprodutivo deste animal (Perry, 2007; Miles et al., 

2007). O comportamento de forrageio de um animal norteia muitos outros 

comportamentos, sendo essencial para à sobrevivência dele.  

Diferentes modos de forrageio são reconhecidos para os animais e, no geral, cada 

grupo taxonômico apresenta o modo que gera menos custos e maior lucro energético 

(Huey & Pianka, 1981). O modo de forrageio de cada animal pode ser influenciado pela 

filogenia, pelo tipo de presa que vai predar, e pelo habitat em que vive, sendo que a 

duração do comportamento e o modo que o animal forrageia é afetado pelo risco de ser 
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predado e como detectar possíveis predadores (Huey & Pianka, 1981; Perry, 2007; Miles 

et al., 2007).  

Um dos maiores paradigmas da ecologia são os modos de forrageio (foraging 

mode) e as implicações ecológicas desses modos (Miles et al., 2007). A classificação dos 

modos de forrageio em Forrageadores Sedentários (FS) ou senta-e-espera (Sit-and-Wait 

SW), e Forrageadores Ativos (FA) (Active Foragers, AF), vem sendo discutida e 

reavaliada ao longo dos anos, porém ainda permanece em aberto. Segundo essa 

classificação os forrageadores sedentários (FS) se movimentam pouco e se alimentam 

principalmente de presas móveis, usam principalmente a visão para detectar suas presas, 

e a língua preênsil para capturá-las. Em contrapartida, os forrageadores ativos (FA), se 

movem por longas distâncias à procura de presas, utilizam tanto a visão quanto a detecção 

química (olfativa), usam a mandíbula e a língua para capturar e manipular as presas 

(Cooper, 1995; Cooper, 2007; Cooper et al., 2005; Miles et al., 2007). Outros fatores 

podem variar de acordo com o modo de forrageio entre forrageadores ativos e sedentários, 

como o tamanho das presas e a dureza destas, tendo implicações diretas no tamanho e 

formato do crânio e performance da mordida (Schwenk, 1993).  

As diferenças entre forrageadores ativos e sedentários refletem também no tempo 

que estes ficam ativos e no requerimento energético que cada um necessita (Huey & 

Pianka, 1981; Miles et al., 2007). Como os forrageadores ativos se locomovem por longas 

distâncias e ficam ativos por longos períodos, a demanda energética é maior que nos 

sedentários (Nagy et al., 1984; Miles et al., 2007) e estes necessitam de um ambiente 

propício às demandas energéticas.  

A escolha do hábitat por um animal é um processo importe para sua vida, visto 

que essa escolha é um reflexo de sua história evolutiva e é estruturada por vários fatores 

bióticos e abióticos (Anderson, 2007). O uso do hábitat e a escolha deste por um animal 

como local para viver pode variar em função da qualidade e da disponibilidade deste 

hábitat, sempre levando em consideração (1) a disponibilidade de presas, (2) presença de 

competidores, (3) presença de refúgios para evitar e escapar de predadores, e (4) locais 

apropriados para construção de “ninhos” (Yunger, 2004; Shine et al., 2004; Anderson, 

2007).  

Com base nos pressupostos da seleção de hábitats pelas espécies, e a relação que 

existe entre o hábitat escolhido e o modo de forrageio que cada espécie desempenha no 
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hábitat escolhido, é que o presente trabalho vem a se desenvolver, abordando a ecologia 

alimentar de Mabuya agmosticha em associação com Encholirium spectabile 

(Bromeliaceae: Pitcairnioidae) em região do Domínio da Caatinga. 

METODOLOGIA 

Espécies utilizadas no estudo 

Mabuya agmosticha (Rodrigues, 2000) é um pequeno lagarto da família 

Mabuyidae que tem sua distribuição restrita à região Nordeste do Brasil, ocorre em uma 

ampla faixa do Bioma Caatinga e em regiões de transição com a Mata Atlântica (Sales et 

al., 2015). É uma espécie bromelígena, ou seja, tem todo seu ciclo de vida desenvolvido 

em associação com bromélias, principalmente com a bromélia rupícola Encholirium 

spectabile Martius ex Schultes f. em afloramentos rochosos.  E. spectabile é uma bromélia 

rupícola da família Bromeliaceae, subfamília Pitcairnioideae que ocorre em afloramentos 

rochosos da região semiárida do Brasil, é uma planta com características ímpares quando 

comparada com outras que habitam a mesma região (Jorge, 2015; Jorge et al., 2018).  

Área de estudo 

A área onde este estudo foi efetuado é parte do bioma Caatinga, o único 

exclusivamente brasileiro e que ocupa cerca de 800.000 km², mais de 10% do território 

nacional (Ab’Saber, 1977, Velloso et al., 2002). Segundo Rizzini (1997), o termo 

Caatinga é um nome genérico para designar um complexo de vegetação decídua e xerófila 

constituída  de vegetais lenhosos e mais ou menos rica em cactáceas e bromeliáceas 

rígidas, ora predominando os cactos ora as bromélias, dependendo da conformidade do 

substrato e aridez do clima. As Caatingas englobam de forma contínua parte dos estados 

do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, 

Sergipe, Bahia e parte do Norte de Minas Gerais. Ao longo dessa distribuição, a Caatinga 

é costumeiramente dividida em duas faixas de vegetação que correspondem também a 

dois tipos distintos de paisagem, aliados a um maior grau de umidade. Dentre estas duas 

paisagens está o Agreste, definido por Rizzini (1997) como uma área de maior umidade 

por estar próximo ao mar, e possuir solo mais profundo, com vegetação mais alta e densa. 

Velloso et al., (2002) também reconhece para a Caatinga esta região de clima mais ameno, 

correspondente ao Agreste. Vanzolini (1974) também reconhe uma região de transição 

entre a Caatinga e a Mata Atlântica, que além de ter uma vegetação diferente, tem a 

herpetofauna composta por espécies dos dois biomas. 
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O trabalho de campo para este estudo será realizado no município de Santa Maria 

(5,854ºS, 35, 701º W; datum WGS84, 137 m elev.), que está inserido na mesorregião do 

Agreste potiguar, Rio Grande do Norte, Brasil, uma vez que neste município é comum a 

presença de afloramentos rochosos com grande quantidade de bromélias Encholirium 

spectabile, popularmente conhecidas como macambiras-de-flecha, e onde já foram 

registradas espécies de répteis (Jorge, 2015).   

Procedimentos metodológicos 

As observações e coletas foram realizadas uma vez por mês, durante três dias 

consecutivos, das 07h00min às 11h00min horas pela manhã, das 12h00min às 18h00 

horas durante os anos de 2013 e 2014 para coleta dos dados referentes à dieta, e 2017 e 

2018 para os demais comportamentos. Para observações e\ou coleta dos espécimes, foram 

delimitados três transectos que incluíam bromélias, ao longo de dois afloramentos 

rochosos, cada transecto compreende todo o afloramento ao longo de seu comprimento. 

Cada transecto tem em média 1.5 quilômetros de comprimento por doze (12 m) de 

largura, dois desses transectos se localizaram nas bordas e um no centro do afloramento 

(Jorge, 2015). Cada transecto foi percorrido uma vez por dia, e a duração do tempo para 

percorrer cada transecto foi de duas horas com intervalos de 5 minutos a cada 150 metros 

percorridos, isso para verificação e anotação correta dos dados. A cada dia iniciávamos 

em um transecto diferente, isso para variarmos os intervalos de horas e abranger períodos 

diferentes em posições diferentes ao longo dos transectos. 

Os espécimes de lagartos coletados foram identificados com um número de 

campo, fixados em formol a 10%, preservados em álcool a 70% e tombados na Coleção 

Herpetológica da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). 

Análise da dieta 

Os dados sobre a dieta de Mabuya agmosticha foram coletados durante os anos 

de 2013 e 2014 pelo primeiro autor do trabalho, e agora analisados. Ao final de cada dia 

de coleta, os espécimes foram dissecados para remoção dos estômagos. Os conteúdos 

estomacais foram analisados em microscópio estereoscópico, e as presas animais 

identificadas em nível de Ordem. Para as ordens Coleoptera, Diptera e Lepidoptera, o 

estágio de desenvolvimento do indivíduo (larva ou adulto) também foi considerado, visto 

que, contam como formas diferentes na dieta. 

         Para análise da dieta, os itens foram contados e utilizados os métodos numéricos 
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(frequência de ocorrência e frequência numérica dos itens) e volumétricos (medida do 

maior comprimento e largura, com auxílio de papel milimetrado). O volume dos itens 

alimentares foi estimado através da fórmula do elipsóide: V = 4/3π (comprimento/2) x 

(largura/2)2, conforme Vitt et al., (1996) e Werneck et al., (2009). O Índice de 

Importância Relativa (I) foi calculado para cada categoria de item alimentar, somando-se 

as percentagens das frequências de ocorrência e numérica, o volume, e dividindo-se por 

três (Menezes et al., 2006, Rocha & Anjos, 2007).  

Para compararmos a seletividade na dieta de M. agmosticha durante as estações, 

e compararmos com a disponibilidade de presas no ambiente, também durante as 

estações, foram realizadas coletas dos invertebrados que ocupam às bromélias e 

possivelmente estão disponíveis para o consumo pela espécie. Os dados foram coletados 

através de amostragens diretas nas bromélias e por busca ativa nas mesmas (ver 

metodologia Cap. 4) isso entre os anos de 2011 e 2018. Os invertebrados que ocuparam 

as bromélias foram identificados a nível de ordem, assim como os presentes na dieta. 

Diferenças sazonais na dieta dos lagartos foram comparadas através do teste de 

Kolmogorov-Smirnov (Zar, 1999), tanto para o número de presas quanto o volume, assim 

como entre a dieta de machos e fêmeas. 

A composição da dieta dos lagartos foi comparada com a disponibilidade de presas 

potenciais no ambiente (bromélias), em ambas as estações, através da 

análise de correlação por postos de Spearman (Zar, 1984). A diversidade de 

presas encontradas no estômago dos lagartos em cada estação foi calculada pelo 

índice de Shannon-Wiener (H`), e as diferenças comparadas através do teste t. Os dados 

foram rodados no Software Past 3, utilizando o bootstrap de 10000 aleatorizações. 

 

Comportamento de forrageio 

As observações do comportamento de forrageio de Mabuya agmosticha foram 

realizadas durante tês dias consecutivos durante os meses de fevereiro a junho para 

estação chuvosa e agosto a dezembro para a estação seca entre os anos de 2017 e 2018, 

onde uma coleta piloto foi realizada para testar à metologia (Anderson, 1993). Os dados 

foram tomados quando o observador a uma distância considerável avistava os lagartos, e 

cada indivíduo era observado por cerca de 10 minutos consecutivos, através do método 

de animal focal contínuo (Martin & Bateson, 2007), onde o tempo era contabilizado 

através de um cronômetros regressivo, e com o auxílio de um gravador de voz. Todos os 
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movimentos foram gravados para posterior análise. Para evitar o erro de observar o 

mesmo animal mais de uma vez, cada observação era feita com uma distância de no 

mínimo cinquanta metros e cada área era observadaa somente uma vez (Perry, 2007). 

Todas as ações e posturas observadas pelo animal focal contínuo foram 

classificadas em duas categorias: “parado” ou em “movimento” ações que não incluem 

deslocamento como mudanças posturais, movimentos dos membros, língua, cabeça, 

mandíbula e calda foram incluídas na cateria “parado”. Os movimentos que carecterizam 

deslocamentos para outros locais chamados (translocacionais) foram classificados como 

na categoria “movimento”. Um “movimento” foi considerado como um surto de 

locomoção separado dos outros por pausas de mais de 1 segundo (Wernet et al., 1997). 

Os movimentos de captura de presas bem sucedidos também foram considerados, esses 

movimentos foram classificados como aqueles que o observador via claramente o animal 

mastigando a presa após a investida. Em laboratório as gravações foram análisadas para 

transcrição e categorização das atividades de cada indíviduo em: (1) proporção do tempo 

gasto em movimento (PTM), (2), número de movimentos por minuto (MPM), (3) número 

de ataque sobre presas bem sucedidos por minuto e tempo em Vigília. Por se tratar de 

uma espécie que apresentou pouca atividade durante o forrageio, não incluímos as 

observações de outros comportamentos.  

Diferenças entre os comportamentos de machos e fêmeas e juvenis  foram testadas 

através de uma Análise de Variância (ANOVA One-way), com teste a posteriori HSD de 

Tukey para revelar as diferenças entre os tratamentos (Zar, 1999). Com relação aos efeitos 

da sozonalidade sobre os comportamentos dos lagartos, realizamos um teste t-

independente comparando as médias apresentadas por estação (Seca X Chuvosa) (Zar, 

1999). Antes das análises, testamos a normalidade e homogeneidade dos dados. Os dados 

foram analisados nos programa SPSS v 22, e no BioEstat 5.0. 

RESULTADOS 

Dieta 

 Mabuya agmosticha forrageia de espreita entre as folhas de Encholirium 

spectabile, e a composição da sua dieta é baseada nos artrópodes que habitam estas 

bromélias. A dieta foi composta basicamente de pequenos artrópodes (Tabela 1), com 

evidências do consumo de pouco material vegetal (3.39%), e nenhuma presa vertebrada. 

Térmitas compõem 23.63% da dieta, seguido por aranhas (14.93%) e baratas (7.52%). 
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Não houve diferenças sazonais significativas na dieta, seja por volume (Dmax= 0.3643, 

p= 0.664) ou por número de presas ingeridas (Kolmogorov-Smirov; Dmax= 0.3454, p= 

0.059). Também não houve diferenças na dieta de machos e fêmeas (Dmax= 0.1643, df 

2, p = 0.524).  

A diversidade de presas consumidas durante as estações chuvosa e seca não foi 

significativamente diferente (t = 1.2047, p= 0.2371), mesmo tendo consumido mais 

presas durante a estação chuvosa (H’ = 2,62), que na estação seca (H’ = 2.59). Não houve 

relação entre a dieta e a disponibilidade de presas no hábitat (bromélias), nem durante a 

estação chuvosa (correlação de Spearman rs = 0.1045, p = 0.4260), nem durante a seca 

(correlação de Spearman rs = 0.1505, p = 0.2511).  

 

Tabela 1 - Composição da dieta de Mabuya agmosticha (N = 21) na Fazenda Tanques, 

município de Santa Maria, Rio Grande do Norte no nordeste do Brasil. F = frequência de 

ocorrência, N = número, V = volume (em mm3), I = índice de importância, NI = material 

não identificado. Durante os anos de 2013-2014. 

Prey category F (%) N (%) V (%) I 

Araneae 19 (14.49)  23 (9.78) 717.53 (20.61) 14.93 

Coleoptera 11 (8.33) 12 (5.10) 112.91 (3.24) 5.56 

Diptera  12 (9.09)  14 (5.9) 14.552 (0.41) 5.15 

Larva (Lepidoptera) 5 (3.78) 7 (2.98) 2.332 (0.66) 2.47 

Lepidoptera 3 (2.27) 6 (2.55) 392.29 (11.38) 5.40 

Isoptera 18 (13.63) 100 (42.55) 512.57 (14.72) 23.63 

Neuroptera 3 (3.27) 3 (1.27) 297.25 (8.53)    4.02 

Partes de Artrópodes 7 (5.30) 21 (3.40)             512.62 (14.72) 7.81 

Mantodea 2 (1.51) 2 (0.85) 233.25 (6.70)  3.02 

Material Vegetal 8 (6.06) 8 (3.40) 25.13 (0.72) 3.39 

NI 5 (3.78) 6 (2.55) 122.09 (3.50) 3.28 

Blattaria 8 (6.06) 9 (3.82) 441.73 (12.69) 7.52 

Hymenoptera 9 (6.81) 11 (4.68) 108.18 (3.10) 4.86 

Homoptera 8 (6.06) 8 (3.40) 96.48 (2.77) 2.40 
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Orthoptera 5 (3.78) 7 (2.97) 333.87 (9.59) 5.45 

Escorpiones 2 (1.51) 2 (0.85) 137.17 (3.94) 2.10 

Pseudoscorpiones 7 (5.30) 9 (0.85) 95.96 (2.75) 3.96 

Total 132 (100) 235 (100) 4180.97 (100) 105.03 

     

 

Comportamento de forrageio  

 As observações do comportamento de forrageio de Mabuya agmosticha nas 

touceiras de Encholirium spectabile, mostram que esta espécie passa boa parte do tempo 

parada a espera das presas, se locomovendo pouco, cerca de 18. 3% do tempo (Tabela 2), 

geralmente esperando que as presas se locomovam em direção a eles; quando alguma 

presa em potencial se aproximava estes investiam frontalmente em um bote único (Figura 

7). 

  As observações do comportamento de forrageio de M. agmosticha na Fazenda 

Tanques estão sumarizadas na Tabela 2. O tempo de observação  totalizou cerca de  5.660 

segundos, sendo 3.914 na estação chuvosa (fevereiro - junho de 2017 e 2018), (N = 67) e 

1.746 segundos na estação seca (agosto - dezembro de 2017 e 2018), (N = 43). De acordo 

com os resultados obtidos, Mabuya agmosticha (N= 110) passou em média 18.3 ± 2.8 % 

tempo em movimento (PTM) e se movimentou em média 0.38 ± 3.8 segundos por minuto 

(MPM), e passou em média 81.7 % do tempo parada. Com relação a captura de presas 

por minuto (CPM), a espécie capturou cerca de 1.72 ± 1.4 presas, e passou em média 22.2 

± 7,62 % do tempo em vigília (Figura 8).  

 Diferenças entre machos e fêmeas, e entre os adultos e juvenis ao longo dos anos 

estão sumarizados na Tabela 3. Houveram diferenças significativas entre os sexos 

(machos e fêmeas) e adultos e juvenis para todos os indíces, MPM (F = 8.020, p = 0.003), 

PTM (F = 6.958, p = 0.001), CPM (F = 9.033, p = 0.001) e entre o tempo de Vigília (F = 

18.809, p = 0.001). Os testes a posteriori HSD de Tukey mostraram diferenças 

significativas de MPM apenas entre os machos e as fêmeas  (p = 0.001), e entre as fêmeas 

e juvenís (p= 0.036) não havendo diferenças entre machos e juvenís (p = 0.618). Para 

PTM, só houve difença entre fêmeas e juvenís (p= 0.001).  Para CPM as diferenças foram 

entre machos e juvenís (p= 0.000), e entre fêmeas e juvenís (p= 0.023), não havendo entre 
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machos e fêmeas (p= 0.132). Para Vigília, os testes a posteriori HSD de Tukey mostraram 

diferenças significativas entre machos e fêmeas (p=0.003 ), machos e juvenís (0.002) e 

marginal para fêmeas e juvenís (p= 0.061).  

Com relação aos efeitos da sazonalidade sobre os comportamentos de M. 

agmosticha, houveram diferenças significativas entre as estações chuvosa e seca para 

PTM (t= - 6.436,  p = 0.024), MPM (t= 4.434, p= 0.032), entre CPM (t = 3.550, p = 

0.0042) e também entre o tempo em Vigília (t = 6.622, p = 0.00 3) (Figura 8). 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 - Sequência de comportamento alimentar de um indíviduo (fêmea) de 

Mabuya agmosticha nas folhas de Encholirium spectabile. A- Detecção visual 

das presas; B- Aproximação das presas; C- Avaliação visual das presas; D- 

Início da captura das presas. Fazenda Tanques, Santa Maria, Rio Grande do 

Norte, Brasil. Fotos: JSJ. 
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Figura 8 - Valores médios dos comportamentos apresentados por Mabuya agmoscticha   

na Fazenda Tanques, Santa Maria, Rio Grande do Norte, Brasil, durante os anos de 2017 

e 2018. A- (%) proporção do tempo em movimento; B- movimentos por minuto; C- (%) 

tempo gasto em vigília; D- captura de presas por minuto. 
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Tabela 2 - Valores médios dos índices de forrageamento de Mabuya agmostcicha durante 

as estações chuvosa (fevereiro - junho) e seca (agosto - dezembro) na Fazenda Tanques, 

Rio Grande do Norte, Brasil durante os anos de 2017 e 2018. MPM = movimentos por 

minuto. PTM = proporção de tempo em movimento. CPM = captura de presas por minuto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variáveis 

Fev-Jun-2017-2018 (N 

= 43) 

Ago-Dez-2017-2018  

(N = 67) 

Teste t P 

Tempo de Observação 3.914 ± 468 (600-

7.228) 

 1.746 ± 162 (600-2.892)   

MPM 0.40 ± 0.20 (0.38-0.45)  0.44 ± 0.41 (0.37-0.52) 4.434 0.032 

PTM (%) 17.4 ± 2.4 (13.7-22.3)         19.7 ± 2.9 (13.6-23.4) -4.429 0.001 

CPM 2.10 ± 1.49 (0-5) 1.21 ± 0.95 (0-3) 3,550 0.004 

Vigília (%)   26.4 ± 7.4 (11-39) 19,5 ± 6.4 (6-31) -6.672 0.003 
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Tabela 3 - Diferenças entre os valores médios dos índices de forrageamento de Mabuya agmostcicha na Fazenda Tanques, Rio Grande do Norte, 

Brasil durante os anos de 2017 e 2018. MPM = movimentos por minuto. PTM = proporção de tempo em movimento. CPM = captura de presas por 

minuto. 

Variáveis Machos Fêmeas 

 

Juvenís 

 

ANOVA 

MPM 0.43 ± 0.04 (0.38-0.52)  0.41 ± 0.41 (0.36-0.47) 0.43 ± 0.03 (0.37-0.51) F= 8.020, P= 0.003 

PTM (%) 18.3 ± 2.5 (13.8-22.9)         17.2 ± 2.4 (13.9-23.3) 19.8 ± 3.0 (14.8-23.4) F=  6.958, P= 0.001 

CPM 2.30 ± 1.39 (0-5) 1.75 ± 1.4 (0-5) 0.87 ± 0.6 (0-2) F= 9.033, P= 0.001 

Vigília (%)   18.1 ± 5.8 (8-29) 26.5 ± 7.3 (11-39) 25.6 ± 6.2 (12-39) F= 18.809, P= 0.001 
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DISCUSSÃO 

Dieta 

Com relação à dieta de Mabuya agmosticha, esta espécie se alimenta basicamente 

de pequenos artrópodes, como tem sido registrado para outras espécies do gênero 

(Vrcibradic & Rocha, 1995; 1996, 1998; Vitt & Balckburn, 1991), com pouco material 

vegetal presente na dieta. A dieta de M. agmosticha é semelhante a dieta de Mabuya 

frenata, M. agilis e  M. macrorhyncha no sudeste brasileiro, com basicamente artrópodes 

compondo os itens alimentares e com cupins, aranhas e baratas predominando (Vrcibradic 

& Rocha, 1995, 1996, 1998), também com a dieta de M. margaritifer na África  (Wymann 

& Whiting, 2002). 

Os cupins compõem uma parte significativa da dieta de M. agmosticha na área 

estudada, apesar de cupins serem presas sedentárias, que são mais comuns na dieta de 

forrageadores ativos, de acordo com a teoria de forrageamento (Huey & Pianka,  1981). 

A predominância de cupins na dieta pode ser explicada pelo fato de os cupins  serem 

encontrados com abundância entre as touceiras de Encholirium spectabile, onde estes se 

locomovem bastante entre as folhas e as partes mortas das bromélias, justamente onde M. 

agmosticha costuma forragear, aproveitando um recurso que é abundante ao longo de 

todo o ano.  

A dieta de Mabuya agosticha composta basicamente de artrópodes é um reflexo 

direto do habitat (nanohabitat nas definições de Anderson, 2007), em que esta espécie 

vive, sendo também a composição e a predominância de certas presas ao longo do ano 

diretamente relacionadas à associação com Encholirium spectabile na área de estudo. A 

predominância de térmitas, aranhas e baratas na dieta, pode ser explicada pelo modo de 

vida bromelícola da espécie, onde se alimenta de itens disponíveis nas bromélias ao longo 

de todo o ano, e estes itens alimentares apresentam certa abundância quando comparados 

com outros artrópodes que frequentam essas bromélias, principalmente durante o 

preríodo de seca. Vale destacar que as aranhas da família Salticidae e as Baratas, que 

predominaram na dieta de M. agmosticha são presas ativas, que forrageiam ativamente 

nas folhas das bromélias (Obs. Pessoal). Resultado semelhante ao encontrado no presente 

estudo foi documentado para M. machorhyncha em bromélias do sudeste do Brasil, onde 

a dieta composta por artropódes, pricipalmente aranhas é um produto do uso das 
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bromélias como sítio de forrageio, diferindo da espécie simpátrica M. aglilis que forrageia 

no solo e não apresenta a mesma composição na dieta (Vrcibradic & Rocha, 1996).  

A não diferença significativa na diversidae de presas na dieta de M. agmosticha 

entre as estações também é outro fator que possivelmente seja amenizado pelas 

características do habitat em que a espécie vive. A dieta de lagartos de ambientes 

semiáridos costuma variar ao longo das estações (Sales & Freire, 2015; Ribeiro & Freire, 

2011), e no caso de M. agmosticha não ocorreu, o que vem a destacar à importância da 

estabilização que as bromélias promovem para os invertebrados que as ocupam e que 

consequentemente compõem a dieta dessa espécie. Interessante destacar que a 

composição dos invertebrados que habitam à Caatinga varia consideravelmente ao longo 

das estações (Vasconcellos et al., 2010; Bento et al., 2016), e no caso dos invertebrados 

que ocupam as touceiras de E. spectabile isso não foi significativo para a abundância, 

porém, para a riqueza, fato que explica o motivo de a espécie se alimentar das mesmas 

categorias de presas ao longo do ano, principalmente presas que ocorrem durante todo o 

ano.  

A relação entre a dieta de M. agmosticha e a disponibilidade de presas no ambiente 

foi baixa, e não significativa em ambas as estações, isso indica que, embora seja uma 

espécie que se alimenta de um amplo espectro de presas, a espécie não consome as presas 

em proporções semelhantes as disponíveis no ambiente, mostrando uma certa 

seletividade. Resultado semelhante ao encontrado para seu congênere M. macrorhyncha 

em Barra de Maricá-Rio de Janeiro (Vrcibradic & Rocha, 1995). 

A importâcia da escolha do habitat (nanohabitat) em que determinada espécie 

escolhe para realizar suas atividades tem uma importância significativa em sua vida, isso 

para todas as espécies, porém, em determinados hábitats, a importância dessa escolha é 

ainda mais forte (Anderson, 2007), pois as pressões seletivas por fatores abióticos 

exercem papel crucial nesses ambientes, geralmente são ambientes em que as condições 

abióticas variam muito ao longo do ano (Morris, 2003; Tiebout & Anderson, 2001). 

Espécies que habitam o Bioma Caatinga estão sujeitas à variações bruscas de fatores 

abióticos ao longo dos anos, e a escolha de um local adequado para realizarem suas 

atividades é determinante para à sobrevivência dessas espécies (Vasconcellos et al., 

2010). A escolha de um habitat (nanohabitat) que é mais estável ao longo do ano, com 

relação a disponibilidade de alimento, é imprescindível para tais organismos. As 

bromélias rupícolas (E. spectabile) ao disponibilizarem um ambiente mais estável para 
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alguns organismos (invertebrados presas), acabam também funcionando como um 

estabilizador para outros organismos (predadores), neste caso para M. agmosticha.  

Comportamento de forrageio 

Com relação ao comportamento de forrageio, M. agmosticha passou cerca de 18.3 

± 2.8% tempo em movimento (PTM) e se movimentou em média 0.38 ± 0.38 segundos 

por minuto (MPM), ficando a maior parte do tempo parado a espera de presas, valores 

semelhantes aos encontrados por Jorge (2015), porém, com conclusões precipitadas sobre 

o modo de forrageio, concluindo que M. agmosticha era um forrageador sedentário. Com 

base nos resultados mais detalhados aqui apresentados, caracterizamos M. agmosticha 

como um forrageador intermediário entre senta-e-espera e forrageador ativo, com valores 

baixos de PTM, quando comporado a outros scincídeos como M. striata (41.4) e M. 

variegata (28.8) (Cooper & Whiting, 2000), e acima quando comparado com espécies 

tipicamente sedentárias como M. spilogaster  (2.9) e Oligossoma grande (4.6) (Eifler & 

Eifler, 1999). Porém, aproxima-se mais de outros sincídeos, com forrageio do tipo 

intermediário, como M. frenata (Vrcibradic & Rocha, 1998), Carlia fusca (17.7) (Perry, 

2007), Lamprolepis smaragdina (11.6) (Perry & Buden, 1999), e por último a M. 

margaritifer (8.4), já considerado um intermediário (Wymann & Whiting, 2002).  Já os 

valores de MPM (0.4) são semelhantes aos encontrados para forrageadores sedentários, 

sendo mais próximos dos valores encontrados para M. spilogaster (0.3) e M. acutilabris 

(0.3) (Cooper & Whiting, 2000; Wymann & Whiting, 2002).  

Os sincídeos (considerando a família Scincidae e Mabuyidae) exibem uma 

variedade de técnicas de forrageamento, das 12 espécies de Mabuyas estudadas, oito são 

forrageadoras ativas, dois senta-e-espera, e duas espécies apresentam uma estratégia 

mista de técnicas de forrageio, sendo um meio termo quando comparada às demais 

(Cooper, 2000; Cooper & Whiting, 2000; Wymann & Whiting, 2002). Mabuya 

agomosticha se assemelha a M. frenata, Carlia fusca, Lamprolepis smaragdina e a M. 

margaritifer (Perry, 2007; Perry & Buden, 1999; Wymann & Whiting, 2002), com 

valores de MPM e PTM semelhantes, portanto considerada um forrageador intermediário 

(misto).   

   No que diz respeito as diferenças significativas de MPM entre os machos e as 

fêmeas e entre as fêmeas e os juvenís, pode-se destacar as relações entre os sexos, a 

ontogenia e o modo de vida, onde acreditamos que os índices maiores para os machos, e 
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juvenis sejam reflexos diretos da necessidade destes se deslocarem mais que as fêmeas. 

Os machos necessitam defender seus territórios, e os juvenis de encontrarem um território 

novo e seguro para se estabelecerem, ao contrário das fêmeas, que são mais cautelosas e 

toleradas dentro do território dos machos. As fêmeas são significativamente mais 

cautelosas que os machos e juvenis, e isso pode estar relacionado ao fato de que, por se 

tratar de uma espécie vivípara, que tem um custo energético alto durante à gestação 

(Blackburn & Vitt, 1992), a exposição demasiada pode ter custos altos, principalmente 

durante o período de gravidez (Miles et al., 2000; Wymann & Whiting, 2002).  

Comportamentos semelhantes aos encontrados para M. agmoscticha, foram 

observados para M. margaritifer no continente africano (Wymann & Whiting, 2002). 

Wymann & Whiting, (2002) discutem que diferenças intrasexuais na PTM são baseadas 

na tentativa da espécie de reduzir a competição entre os membros do grupo, onde machos 

usam uma área de vida maior que as fêmeas e juvenis, isso para forragear. Outro ponto 

levantado pelos autores é que durante o estudo as fêmeas se encontravam grávidas, o que 

tem uma influência ainda maior nos comportamentos. Ainda com base no estudo citado, 

Wymann & Whiting, (2002) discutem que o tamanho menor do território das fêmeas e a 

redução na PTM ao final da estação reprodutiva pode, portanto, ser um reflexo de uma 

mudança comportamental para reduzir a distância de escape durante o final da gestação,  

apoiado pela observação de que as fêmeas geralmente estavam próximas das fendas 

usadas como refúgio. Resultados semelhantes foram encontrados para M. agmosticha, 

onde fêmeas reduzem os riscos de predação ao diminuírem suas atividades, como não 

necessitam patrulhar seus territórios, ficando para os machos essa função, estas diminuem 

os comportamentos de PTM, MPM e aumentam à Vigília.  

Efeitos da sazonalidade nos comportamentos de forrageio 

Com relação aos efeitos da sazonalidade sobre os comportamentos testados, foram 

encontradas diferenças significativas para MPM, PTM, CPM e na Vigília, fato que se 

explica pelas diferenças ambientais que as mudanças sazonais causam. Os valores de 

MPM maiores na estação seca que na estação chuvosa e o inverso para PTM e CPM 

levantam algumas hipóteses interessantes sobre estes resultados, inclusive indo de 

encontro à algumas teorias vigentes. As hipóteses levantadas para explicar essas 

diferenças são (i) maior concentração de presas móveis durante a estação chuvosa, o que 

faz com que a espécie passe mais tempo imóvel, a espera de tais presas. Essa primeira 

hipótese vai de encontro a teoria vigente que diz que os animais se tornam mais ativos 
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quando há maior disponibilidade de presas (Huey & Pianka, 1981; Cooper et al., 2001), 

porém, é observado que há maior disponibilidade de presas móveis na estação chuvosa, 

ao passo que na estação seca diminui, e a espécie necessita se locomover mais para 

acessar o alimento e com isso apresenta também maior PTM e menor CPM. Esses valores 

diferem de outros estudos com outras espécies da Caatinga, onde os resultados foram 

inversos aos encontrados no presente estudo (Sales & Freire, 2015; Sales, 2018).  

Hipótese (ii), a diminuição dos movimentos na estação chuvosa está relacionada 

a diminuição na exposição para potenciais predadores. Essa hipótese ganha notoriedade 

quando observamos que os potenciais predadores de Mabuya agmosticha aumentam 

consideravelmente durante à estação chuvosa (Jorge, 2015). Com o aumento dos 

potenciais predadores diminui os movimentos e aumenta o comportamento de Vigília 

(Cooper, 1998; Wirsing, Heithaus, & Dill, 2007), fato que a vigília é significativamente 

maior na estação chuvosa. Acreditamos que a predação seja um fator importante nas 

tomadas de decisão de M. agmosticha, visto à grande abundância de potenciais 

predadores em meio às bromélias, e as respostas comportamentais da espécie frente ao 

potencial risco (Capítulo 2).  

Outra hipótese (iii) seria a interação com os comportamentos termorregulatórios, 

o que pode ter efeitos também significativos durante as estações, como encontrado por 

Sales (2018) para Ameivulla acollifera em ambientes de Caatinga e Mata Atlântica. 

Temperaturas mais baixas nos meses de fevereiro a junho podem afetar os 

comportamentos de PTM e Vigília, já que a espécie pode passar mais tempo 

termorregulando durante esse período que na estação seca.  

Com relação a detecção de presas em M. agmosticha, a espécie segue o padrão 

para os forrageadores sedentários, detectando as presas visualmente (Huey & Pianka, 

1981; Anderson, 1993). Não foi observado o comportamento de dardejar com língua à 

procura de presas, como fazem os forrageadores ativos (Sales & Freire, 2015), e 

observamos que a captura de presas é essencialmente visual, e geralmente presas com 

grande mobilidade, como aranhas (Salticidae), baratas, cupins e coleópteros. 

Conclusões 

A dependência de bromélias por Mabuya agmosticha o diferencia das demais  

espécies simpátricas do gênero que ocorrem na Caatinga, sendo sua ecologia alimentar 

diretamente relacionada ao uso das bromélias. Mabuya agmosticha apresenta uma dieta 
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baseada quase que exclusivamente em artrópodes, com a presença de pouco material 

vegetal, e na população estudada, nenhuma presa vertebrada foi registrada. Os 

comportamentos apresentados o categorizam como um forrageador intermediário (misto), 

mas com predominância de comportamentos do tipo senta-e-espera. A sozonalidade têm 

efeitos significativos nos comportamentos apresentados, mas não sobre à composição da 

dieta.  Portanto, com base nos resultados apresentados, evidenciamos as relações de 

interdependência existentes entre M. agmosticha e Encholirium spectabile no semiárido 

brasileiro, mostrando que interações do tipo animal-planta vão além das já estabelecidas 

na literatura.  
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CAPÍTULO II 

COMPORTAMENTO TERMORREGULATÓRIO E PERÍODO DE ATIVIDADE 

DO LAGARTO  BROMELÍCOLA MABUYA AGMOSTICHA (SQUAMATA, 

MABUYIDAE), EM ASSOCIAÇÃO COM BROMÉLIA RUPÍCOLA EM ÁREA 

DE CAATINGA 

 

RESUMO 

Para as espécies ectotérmicas, a escolha do habitat em que vão viver, deve oferecer vários 

atributos essenciais à vida, incluindo locais adequados para o processo de 

termorregulação. Aqui abordaremos os comportamentos de termorregulação e período de 

atividade no lagarto Mabuya agmosticha em associação com a bromélia Encholirium 

spectabile, em área de Caatinga. O trabalho foi desenvolvido no município de Santa 

Maria, Estado do Rio Grande do Norte, região Nordeste do Brasil. As observações foram 

realizadas uma vez por mês, durante quatro dias consecutivos, das 07h00min às 11h00min 

pela manhã, das 12h00min às 18h00 mim, entre os anos de 2017 e 2018. Para as 

observações dos espécimes, foram delimitados três (3) transectos que incluíam as 

bromélias ao longo de dois afloramentos rochosos. Utilizamos estatísticas circulares para 

avaliar a relação entre a posição dos lagartos e o ângulo de incidência dos raios solares e 

das horas. O período de atividade foi testado através do número de indivíduos ativos ao 

longo das horas e dos dias, também testamos os efeitos da sazonalidade e variações 

interespecíficas na população. A espécie mostrou relações significativamente positivas 

tanto com o ângulo de incidência dos raios solares, quanto com as horas do dia. Com 

relação à exposição aos raios solares e as posturas comportamentais, estes seguem os 

raios solares ao longo dia, com preferência pelas folhas que estão mais inclinadas para a 

direção do sol, em horários específicos. Com relação ao período de atividade, M. 

agmosticha apresentou preferência pelos horários iniciais do dia (07:00 - 09:00 horas), e 

finais do dia (15:00 - 17:00), porém permaneceu ativo durante todo o dia, (entre 10:00 - 

14:00 horas). A maioria dos comportamentos apresentados nestes horários são de 

termorregulação e forrageio. A espécie apresentou um padrão bimodal de atividade, 

estando relacionado ao modo de vida e ao ambiente que ocupa. A sazonalidade não 

exerceu influência no período de atividade, porém apresenta relação com número de 

indivíduos ativos. Portanto, a população estudada, mostrou forte relação nos 
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comporamentos de termorregulação e no período de atividade com o hábitat em que vive, 

ou seja, as bromélias exercem influência em tais comporamentos, estando ambos 

interligados.  

PALAVRAS-CHAVE: ecologia comportamental, lagartos do semiárido, ecologia 

térmica. 

INTRODUÇÃO 

A temperatura corpórea exerce grande efeito na vida dos animais ectotérmicos, e 

cada espécie apresenta um limite de tolerância dentro de um espectro de temperatura 

(Huey & Slatkin, 1976). Existe uma faixa de temperatura apropriada para cada atividade 

a ser realizada por um animal, essa faixa é chamada de temperatura ótima (Huey, 1982). 

As temperaturas ambientais onde cada espécie vive exercem fortes influências nas faixas 

de temperatura limites e ótimas (Brattstrom, 1965; Huey, 1982).  Para as espécies 

ectotérmicas, a escolha do habitat em que vão viver, deve oferecer vários atributos 

essenciais à vida, incluindo locais adequados para o processo de termorregulação (Pianka, 

1986).  

Dentre os grupos de animais que mais dependem das temperaturas ambientais para 

à realização de suas atividades, estão os répteis (Pough, 1983), e dentro dos répteis, os 

lagartos são os mais estudados e reconhecidos pelo amplo repertório de comportamentos 

termorregulatórios (Rocha et al., 2009).  Em termos comportamentais, os lagartos 

desempenham muitos comportamentos diferentes para regularem as temperaturas 

internas. A regulação da temperatura  corpórea  de um organismo depende de muitos 

mecanismos, incluindo o controle  do  período  de  atividade  (Huey  &  Slatkin,  1976; 

Hatano et al. 2001), deslocamentos entre locais com maior ou menor incidência de luz 

solar direta (Van  Sluys, 1992; Vitt et al., 2005; Vargens et al., 2008; Rocha et al., 2009), 

e expansão e contração de partes do corpo para captação das temperaturas ambientais 

(Ribeiro & Freire, 2010), além das mudanças nos ângulos corporais para captação dos 

raios solares (Maia-Carneiro & Rocha, 2012, 2018). Entretanto, a temperatura ótima para 

determinada atividade, que uma determinada espécie irá desempenhar, é um produto da 

interação entre diferentes fontes de calor (Huey & Slatkin, 1976), não se restringindo 

apenas uma fonte de calor em si.  

As temperaturas corporais dos lagartos estão intimamente relacionadas aos fatores 

filogenéticos e ambientais (Pianka, 1986). No que se refere às variáveis ambientais, as 
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que exercem maiores influências nas temperaturas dos lagartos são a radiação solar direta, 

as temperaturas do ar e do substrato (Rocha & Bergallo, 1990; Hatano et al., 2001; Rocha 

et al. 2009; Ribeiro & Freire 2010; Sales et al. 2011). A importância de cada uma dessas 

variáveis vai variar de acordo com o ambiente no qual o lagarto vive (Hatano et al., 2001), 

e as condições dos locais naquele momento em que se estuda o animal (Rocha & Bergallo, 

1997), existindo variações ao longo do dia, dos meses e dos anos, isso também vai 

depender da região onde a espécie vive, e da estação do ano. 

A região Semiárida do Brasil apresenta grandes variações anuais de temperatura 

e pluviosidade, e essa variação reflete diretamente na ecologia e biologia das espécies que 

à habitam (Vanzolini, 1980). Dentro da região semiárida, o Bioma Caatinga ocupa uma 

larga porção dessa região. A Caatinga é uma região ecológica reconhecida no interior do 

semiárido nordestino (Ab’Saber, 1977; IBGE, 2004; Silva et al. 2017). O tipo de 

vegetação dominante na região é uma floresta tropical sazonalmente seca (SDTF: 

seasonally dry tropical forest) (Pennington et al., 2009; Queiroz et al., 2017). Como em 

qualquer outra região semiárida, a Caatinga possui um período seco prolongado, no qual 

a precipitação é escassa (Prado, 2003; Silva et al., 2017) e as temperaturas 

consideravelmente altas ao longo dos meses, diminuindo durante o período de chuvas, 

que geralmente vai de janeiro a junho, com os picos entre abril e maio (Ab’Saber, 1977; 

Velloso et al. 2002). Tendo em vista tal condições de semiaridez do Bioma Caatinga, não 

seria diferente que as espécies que à habitam necessitam de algumas adaptações para à 

vida nesse ambiente árduo.   

Espécies que habitam ambientes áridos e semiáridos necessitam de algumas 

adaptações para sobrevirem nesses ambientes (Huey & Pianka, 1981), principalmente no 

que diz respeito aos aspectos fisiológicos, principalmente relacionado à perda de água 

(Mares et al., 1985), e o aquecimento excessivo, devido às altas temperaturas (Huey, 

1994). Um dos mecanismos de adaptação menos custosos para os animais ectotérmicos 

(lagartos) em ambientes áridos e semiáridos, são os comportamentos de termorregulação 

(Huey et al., 1983), e o uso de ambientes menos estressantes, como buracos e arbustos 

(Huey et al. 1983; Huey, 1994). Além dos mecanismos fisiológicos, relacionados à vida 

em ambientes árduos, com altas temperaturas e pouca água, o uso de estratégias 

comportamentais, e de artífices do próprio ambiente leva às espécies a conseguirem 

sobreviver em tais ambientes.  
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Algumas espécies de animais e vegetais que vivem em ambientes áridos e 

semiáridos são capazes de modificarem à arquitetura do ambiente em que vivem, e ao 

fazerem, acabam facilitando à vida de outras espécies (Power et al., 1996; Jones, 1994), 

essas espécies são chamadas de engenheiras de ecossistemas. As engenheiras de 

ecossistemas ao modificarem o ambiente ao seu entorno, seja através de suas próprias 

estruturas (i.e algumas espécies de plantas como as bromélias), ou criando estruturas que 

não existiam antes (no caso dos buracos escavados por tatus), facilitam à sobrevivência 

de outras espécies. No Bioma Caatinga, uma das espécies que são engenheiras de 

ecossistemas, são as bromélias rupícolas (Encholirium) (ver capítulo 4). Essas plantas ao 

colonizarem os afloramentos rochosos da região semiárida, criam um ambiente único 

entre as espécies que vivem em tais ambientes, e acabam por atrair muitas outras espécies, 

incluindo muitos lagartos. Dentre as espécies de lagartos que utilizam as estruturas criadas 

pelas bromélias rupícolas, está o mabuídeo Mabuya agmosticha, que utiliza as folhas de 

tais bromélias para vários fins, incluindo termorregulação e forrageio, estando seus 

comportamentos diretamente ligados à bromélia Encholirium spectabile. 

 Aqui abordaremos a ecologia térmica e os períodos de atividade do lagarto 

bromelícola Mabuya agmosticha (Rodrigues, 2000), em associação com a bromélia 

rupícola Encholirium spectabile, sua planta hospedeira, em região do semiárido 

brasileiro. Abordaremos os comportamentos do lagarto sob à ótica da interação com as 

bromélias hospedeiras, e os efeitos que a sazonalidade pode exercer em seus 

comportamentos de termorregulação e período de atividade.  

Área de estudo 

A área onde este estudo foi efetuado é parte do bioma Caatinga, o único 

exclusivamente brasileiro e que ocupa cerca de 800.000 km², mais de 10% do território 

nacional (Ab’Saber, 1977, Velloso et al., 2002). Segundo Rizzini (1997), o termo 

Caatinga é um nome genérico para designar um complexo de vegetação decídua e xerófila 

constituída  de vegetais lenhosos e mais ou menos rica em cactáceas e bromeliáceas 

rígidas, ora predominando os cactos ora as bromélias, dependendo da conformidade do 

substrato e aridez do clima. As Caatingas englobam de forma contínua parte dos estados 

do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, 

Sergipe, Bahia e parte do Norte de Minas Gerais. Ao longo dessa distribuição, a Caatinga 

é costumeiramente dividida em duas faixas de vegetação que correspondem também a 

dois tipos distintos de paisagem, aliados a um maior grau de umidade. Dentre estas duas 
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paisagens está o Agreste, definido por Rizzini (1997) como uma área de maior umidade 

por estar próximo ao mar, e possuir solo mais profundo, com vegetação mais alta e densa. 

Velloso et al., (2002) também reconhece para a Caatinga esta região de clima mais ameno, 

correspondente ao Agreste. Vanzolini (1974) também reconhe uma região de transição 

entre a Caatinga e a Mata Atlântica, que além de ter uma vegetação diferente, tem a 

herpetofauna composta por espécies dos dois biomas. 

O trabalho de campo para este estudo será realizado no município de Santa Maria 

(5,854ºS, 35, 701º W; datum WGS84, 137 m elev.), que está inserido na mesorregião do 

Agreste potiguar, Rio Grande do Norte, Brasil, uma vez que neste município é comum a 

presença de afloramentos rochosos com grande quantidade de bromélias Encholirium 

spectabile, popularmente conhecidas como macambiras-de-flecha, e onde já foram 

registradas espécies de répteis (Jorge, 2015).   

Procedimentos metodológicos 

As observações foram realizadas uma vez por mês em excursões de quatro dias 

consecutivos, compreendendo o período das 07h00min às 11h00min h pela manhã, das 

12h00min às 18h00 h, durante todos os meses entre os anos de 2017 e 2018, totalizando 

cerca de 1.152 horas de esforço amostral. Para observações dos espécimes, foram 

delimitados três transectos que incluíam as bromélias (Encholrium spectabile) ao longo 

de dois afloramentos rochosos. Esses transectos compreendiam todo o afloramento, onde 

estes foram divididos em três porções, que tinham em média cento e cinquenta metros de 

comprimento por doze de largura, dois desses transectos se localizaram nas bordas e um 

no centro do afloramento.   

Comportamento de termorregulação 

Para analisar o comportamento de termorregulação em relação ao deslocamento 

do sol ao longo do dia (horas), testando a hipótese de que o comportamento de 

termorregulação é direcionado pelo deslocamento do sol ao longo do dia. Registramos o 

local em que cada lagarto foi inicialmente observado, a direção do sol em cada touceira 

de bromélia (local que o lagarto era inicialmente observado), e a hora do dia, para isso 

utilizaremos uma bússola direcional Nautika (precisão de 2◦) (Maia-Carneiro & Rocha 

2012), e hora do avistamento inicial. Para cada lagarto observado, registramos a 

orientação de sua posição em relação ao sol em termos de direção cardinal, usando a 

bússola (precisão de 2◦) e também da hora do dia. Adicionalmente, dividimos as touceiras 
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em três categorias (nascente, centro e poente), e registramos a direção da inclinação (em 

direção à direção descendente) (adaptado de Maia-Carneiro & Rocha, 2012). Também 

comparamos as frequências (F, em %) com as quais os lagartos eram registrados, com as 

demais variaveis usando testes Z de proporção (Za,r 1999). Para avaliar as frequências de 

orientação dos lagartos nas bromélias e sua relação com fatores ambientais (direção do 

nascer do sol, e horário do dia) foram utilizadas estatísticas de distribuição circular (Zar, 

1999), nas quais as frequências de orientação dos lagartos nas bromélias resultam num 

vetor "r". Nesta estatística, o comprimento médio do vetor r representa a medida da 

dispersão de pontos em torno do ângulo médio (μ) (Batschelet 1965; Maia-Carneiro & 

Rocha, 2012). O comprimento do vetor médio (0 <r <1) varia de acordo com a 

concentração de dados em torno do ângulo médio, onde r = 1 indica que todos os pontos 

estão concentrados na mesma direção (dispersão mínima) e r = 0 significa máxima 

dispersão (Batschelet, 1965; Rocha et al., 2002; Maia-Carneiro & Rocha, 2012). 

Período de atividade 

Para as observações dos períodos de atividade, contabilizamos cada indivíduo que 

permanecia ativo ao longo do dia, e registramos o local e o horário de atividade. Para 

testarmos as diferenças entre as estações anuais (chuvosa e seca), comparamos a média 

de indivíduos ativos por estações e entre os anos. Para comparação entre as estações, 

utilizamos os teste de Kolmogorov-Smirnov (Zar, 1999), e para os anos, utilizamos um 

teste t de amostras independentes (Zar, 1999). Todos os testes atendenram as premissas 

da normalidade e homegeneidade dos dados.  

 

RESULTADOS 

 Registramos 734 indivíduos de Mabuya agmosticha em atividade de 

termorregulação durante as observações. Destes, 513 foram testados em relação à hora do 

dia, onde 254 estiveram orientados no ângulo médio de μ = 65º ± 3.24º, Z = 144.19, r = 

0.811, p< 0.005, e 239 no ângulo de μ = 244º ± 4. 31º, Z = 122.21, r = 0.889, p< 0.005. 

A estatística Circular-Circular de Correlação para a posição dos lagartos em relação à 

hora do dia foi de R = 0.968, p < 0.001 (Figura 1). Para a posição dos lagartos e ângulo 

do sol, 83 indivíduos foram registrados no ângulo médio de μ = 274º ± 8.28º, quando o 

ângulo do sol foi de 182º ± 4.35º, (r = 1), e 122 no ângulo de μ = 98º ± 6.25º, quando o 
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ângulo do sol foi de μ = 144º º ± 3.48º, a estatística Circular-Circular de Correlação foi 

de Z = 23.354, R = 0.813, P< 0.005 (Figura 9).  

 

Com relação à exposição aos raios solares e as posturas comportamentais 

(termorregulação), estes seguem os raios solares ao longo dia (Figura 9 e 10), com 

preferência pelas folhas que estão ao leste nos horários de (07:00 - 09:00 horas), folhas 

centrais (10:00 - 14:00 horas), e folhas ao oeste nos horários finais da tarde (15:00 - 17:00 

horas). Utiliza posturas frontais e laterais à incidência dos raios solares ao longo do dia. 

A maioria dos individuos (62.8%) permanece com as laterais voltadas para o ângulo de 

incidência dos raios soloras nas horas iniciais do dia (07:00 - 09:00), a medida que as 

Figura 9- Orientação cardinal de lagartos de Mabuya agmosticha (N = 513) registrados 

com os respectivos ângulos de orientação em relação à hora do dia, no município de 

Santa Maria, Rio Grande do Norte, Brasil. A- A direção da linha negra representa o vetor 

médio (µ) e os comprimentos representam o comprimento do vetor médio (r); B- ângulos 

dos lagartos em relação às direções cardinais (Leste, Oeste e Centro) ao longo do dia.  
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temperaturas vão aumentando, estes preferem as posição frontais do corpo em relação aos 

raios solares. 

 

Figura 10 - Orientação cardinal dos lagartos Mabuya agmosticha (N = 254) registrados 

com os respectivos ângulos de orientação em relação ao ângulo do sol, no município de 

Santa Maria, Rio Grande do Norte, Brasil. A direção da seta representa o vetor médio (µ) 

e o e os comprimentos representam o comprimento do vetor médio (r). 
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Figura 11 - Número de indivíduos de Mabuya agmosticha (N = 513) registrados por hora e 

ao longo dos meses no município de Santa Maria, Estado do Rio Grande do Norte, Brasil 

entre os anos de 2017 e 2018. A- Número de indivíduos registrado por hora ao longo dos 

dias; B- Número de indivíduos registrado por meses entre os anos de 2017 e 2017. 

 

Figura 12 - Média diária de indivíduos ativos de Mabuya agmosticha entre as estações 

chuvosa e seca no município de Santa Maria, Rio Grande do Norte, Brasil, entre os anos 

de 2017 e 2018. 
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O período de atividade dos espécimes não diferiu entre as estações chuvosa e seca, 

(Dmax = 0.1139, df = 2, p = 0.258), apesar de um maior número de indivíduos ter sido 

observado na estação chuvosa (3.01 indivíduos/hora) e (1.12 indivíduos/hora na estação 

seca) (Figura 11). Também não houve diferença significativa entre machos e fêmeas 

quanto ao período de atividade (Dmax = 0.139, df=2, p= 0.332); no entanto, a média de 

observações diárias diferiu entre as estações, sendo a média de observações diárias na 

estação chuvosa de 15.28 ± 4.1 indivíduos, e na estação seca de 8.23 ± 1.8 (t= 9.366,  p < 

0.0001). O número médio de indivíduos ativos ao longo dos anos foi significativamente 

diferente, tendo o ano de 2017 uma média de 70.8 ± 26 de espécimes ativos ao longo dos 

meses, e em 2018 de 118.5 ± 52 indivíduos, (t = 5.472, gl = 11, p< 0.0001) (Figura 12).  

DISCUSSÃO 

Mabuya agmosticha apresentou um padrão comportamental de atividade do tipo 

bimodal, como registrado em outro estudo (Jorge, 2015), distribuindo suas atividades 

diárias principalmente nas primeiras horas do dia, e no final da tarde, evitando à exposição 

direta aos raios solares nas horas mais quentes do dia. Comportamento semelhante ao 

descrito para M. agmosticha, foi descrito para M. macrorhyncha, nas Restingas de 

Grussaí, no estado do Rio de Janeiro, onde os autores acreditam que os fatores ambientais 

são os principais responsáveis por tais comportamentos, isso quando comparados com 

outras populações de ambientes menos estressantes.  

Para M. agmosticha, o padrão bimodal de atividade muito provavelmente se deva 

às altas temperaturas a que os afloramentos rochosos onde as bromélias hospedeiras 

vivem, estando estes, expostos, por vezes, a temperaturas que beiram os 50º Celsius 

(Jorge, 2015). Mesmo vivendo em um ambiente bem menos estressante que os 

afloramentos em si, à exposição direta aos raios solares durante as horas mais quentes do 

dia pode inviabilizar as atividades da espécie, por isso a necessidade de diminuir as 

atividades nas horas mais quentes do dia.  

O padrão bimodal pode ser um modo que a espécie encontrou para otimizar os 

ganhos e perdas de calor para o ambiente, como descrito para outras espécies de lagartos 

de ambientes semelhantes (Vrcibradic & Rocha, 1996; Hatano et al. 2001; Maia-Carneiro 

et al., 2018). Os indivíduos aquecem nas primeiras horas do dia, em sua maioria expostos 

na direção do sol (Leste), à medida que a temperatura vai aumentando, os lagartos 

diminuem as atividades na superfície das bromélias (Centro) e descem para locais mais 
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sombreados (interior das touceiras), possivelmente para forragear, voltando no meio para 

o final da tarde, no lado Oeste (Figura 9).  

É reconhecido um padrão bimodal em várias espécies de lagartos do gênero 

Mabuya, principalmente que habitam locais com alta incidência de luz solar, como é o 

caso das Restingas brasileiras (Vrcibradic & Rocha, 1995, 1996; Hatano et al., 2001; 

Rocha et al., 2009).  Estes iniciam as atividades mais cedo e permanecem ativos até mais 

tarde do que as espécies forrageadoras ativas, como é caso dos teídeos (Rocha et al., 2000; 

Rocha et al., 2009). Rocha et al., (2009) discutem que o período de atividade mais amplo 

nesses lagartos, pode estar relacionado ao fato de apresentarem necessidades térmicas 

mais baixas que os teídeos, conseguindo permanecer ativos mesmo nos horários de 

temperaturas mais amenas como no início da manhã e no final da tarde.  

Mabuya agmosticha termorregula utilizando as folhas das bromélias, tanto por 

contato direto com as folhas (tigmotermia), ou pelos raios solares, alternando entre as 

folhas mais expostas aos raios solares e as folhas mais internas. Nas primeiras horas do 

dia procura as folhas mais expostas, e à medida que vai aquecendo, passa para as folhas 

mais internas e sombreadas. As orientações corporais são correlacionadas 

significativamente com a direção do sol, sugerindo que a radiação solar e os ajustes 

comportamentais são importantes para sua termorregulação, como relatado para M. 

macrorhyncha nas Restingas de Grussaí (Maia-Carneiro et al., 2018). 

Ao utilizarem as bromélias para termorregularem, os indivíduos ganham 

vantagens que não teriam caso termorregulassem em outros sítios, como os afloramentos 

rochosos. As bromélias estabilizam as temperaturas em seu interior (Jorge, 2015), 

oferecendo um ambiente mais estável que o ambiente externo (afloramento rochoso), o 

que vem a ser de grande valia para os lagartos, visto as suas necessidades diárias de 

termorregularem e ainda permanecerem seguros, abrigados contra possíveis predadores 

de solo e do ar.  

  Além de estabilizarem o ambiente interno, oferecendo um ambiente sombreado e 

mais úmido que o exterior seco e quente, as bromélias também mantêm as temperaturas 

mais constantes ao longo do dia. Devido ao fato de serem plantas do tipo CAM, as 

bromélias rupícolas (Encholirium spectabile) contém proteínas de choque térmico, essas 

proteínas presentes nas folhas, absorvem a temperatura e aquecem as folhas, deixando-as 

mais estáveis, principalmente durante à noite (Jorge, 2015), o que vem a ser uma grande 
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vantagem para os animais ectotérmicos, principalmente no que se refere ao ambiente 

estressante da Caatinga.    

 Os comportamentos termorregulatórios apresentados por lagartos variam de 

acordo com a incidência dos raios solares, com o horário do dia e com as necessidades 

fisiológicas (Huey & Pianka, 1983; Pianka, 1986). Variações nos ângulos de incidência 

dos raios solares, e a procura por locais sombreados também fizeram parte do repertório 

comportamental de M. agmosticha na hora de termorregular. Comportamentos 

semelhantes foram apresentados pelo congênere M. macrorhyncha nas Restingas de 

Grussaí, onde estes ao selecionarem diferentes posições e ângulos, puderam controlar a 

quantidade de radiação solar interceptada pelo seu corpo e aparentemente todos os 

diferentes tipos de poleiros funcionaram como microhabitats térmicos para 

termorregulação pela espécie (Maia-Carneiro et al., 2018). M. agmosticha intercala vários 

comportamentos para maximizar os ganhos e perdas de temperatura, além das mudanças 

nos ângulos de captação dos raios solares, a espécie também utiliza locais com diferentes 

incidências de luz e sombra, variando entre locais ensolarados e sombreados. 

 A sazonalidade exerce uma influência significativa no número de indivíduo que 

permanecem ativos durante as estações. Durante a estação chuvosa, o número de 

espécimes ativos foi significativamente maior que na estação seca, e acreditamos que essa 

diferença não seja devido à falhas na metodologia ou algo semelhante, mas, sim pelo fato 

da maioria dos indivíduos provavelmente entrarem em estado de estivação, como 

reportado para outras espécies de lagartos da Caatinga (Sales et al., 2011), e também na 

Amazônia (Vitt, 1991). Muitos fatores podem influenciar as espécies a entrarem em 

estado de estivação, como baixa disponibilidade de alimento e água (Sales et al., 2011). 

No caso de Mabuya agmosticha, não podemos tirar conclusões acerca de tais fatores, 

necessitando de estudos mais aprimorados para elucidarmos tal fato, testanto hipóteses 

relacionadas a estabilização que as bromélias promovem.  

 As diferenças entre o número de indivíduos ativos ao longo dos anos de 2017 e 

2018 é algo que chama bastante à atenção, isso porque, durante o ano de 2016 uma 

mineradora irregular se instalou na área onde estávamos realizando o estudo e começou 

a explorar o afloramento (ver capítulo 4). A exploração do afloramento pela mineradora 

causou grandes danos às bromélias, visto que para explorarem as rochas, os mineradores 

retiraram uma grande parcela das bromélias de um dos afloramentos, o que veio diminuir 
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drasticamente o número de lagartos e de outras espécies.  É interessante destacar os 

impactos que algumas atividades de extração têm em espécies que são espécies-chave em 

suas áreas de ocorrência, sendo tais impactos mais drásticos que em espécies que não 

exercem tais papeis (Power et al., 1996; Jones, 1994). No caso das bromélias rupícolas 

aqui abordadas (Encholirium spectabile), por exercerem tais papéis, o impacto causado 

pela retirada para mineração causou uma perda significativa nos indivíduos da população 

estudada. Forzza et al., (2003) destaca os impactos que a mineração causa em espécies 

que se desenvolvem em afloramentos rochosos, e geralmente são impactos que causam 

grandes danos à estas bromélias, e consequentemente as espécies que dependem das 

mesmas para sobreviverem. 

 É interessante destacar que as bromélias rupícolas (Encholririum spectabile) não 

servem apenas como poleiro de termorregulação para à espécie, serve também como 

refúgio de predadores, sítio de alimentação (ver capítulo 1 e 2) e reprodução, ou seja, 

todas as atividades de Mabuya agmosticha estão relacionadas à estas plantas hospedeiras. 

A manutenção das atividades desta espécie de lagarto, depende diretamente da 

manutenção dessas bromélias, pois sem estas, essa espécie de lagarto muito 

provavelmente terá suas atividades, e consequentemente sua existência afetada.  
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CAPÍTULO III 

COMPORTAMENTO DE DETECÇÃO E FUGA DE PREDADORES NO 

LAGARTO BROMELÍCOLA MABUYA AGMOSTICHA (SQUAMATA, 

MABUYIDAE) EM TOUCEIRAS DE ENCHOLIRIUM SPECTABILE 

(BROMELIACEAE) EM REGIÃO SEMIÁRIDA BRASILEIRA 

 

RESUMO 

A maneira que as presas detectam e escapam de potencias predadores é um dos ramos da 

ecologia que vem crescendo bastante nos últimos anos, e compreender estas relações é 

um dos pontos primordiais para à conservação das espécies, tendo em vista o aumento de 

espécies invasoras em todo o mundo. Aqui abordaremos os comportamentos de detecção 

e fuga de predadores pelo lagarto Mabuya agmosticha (Mabuyidae), em associação com 

a bromélia rupícola Encholirium spectabile (Bromeliaceae), em região semiárida do 

Brasil. As observações para os comportamentos de fuga foram realizadas durante dois 

dias consecutivos, entre os meses de janeiro a dezembro de 2017 e 2018, no município 

de Santa Maria, Rio Grande do Norte, Brasil. Para testarmos as premissas do estudo, 

utilizamos os comportamentos de fuga expressos pelo índice FID (Flight Intiation 

Distance ou distância inicial de fuga), e pelos comportamentos apresentados pela espécie 

quando confrontada por um potencial predador. A simulação do predador é feita por um 

observador (humano) que simula à aproximação de um potencial predador, a partir dessa 

aproximação é observada a distância mínima em que os lagartos detectam a presença do 

potencial predador e inicia a fuga. Também testamos diferentes modelos de predadores 

(humanos e serpentes), os efeitos da sazonalidade, da temperatura do substrato, da 

autotomia caudal e entre os sexos e ontogenia nos valores do FID. A espécie apresentou 

um FID médio de 3.1 ± 0.7 (metros). As fêmeas apresentaram um FID maior que os 

machos e os juvenis. Também houve um efeito significativo da temperatura do substrato 

sobre o FID total, porém não em relação aos sexos. Também houve diferenças 

significativas quanto à sazonalidade, e para os diferentes modelos de predadores, porém 

não para a autotomia. Portanto, apresentamos as variações comportamentais, entre os 

sexos e entre a ontogenia de uma espécie de lagarto que vive em um ambiente complexo, 

no que se refere às relações existentes entre as espécies que o habitam. A espécie mostrou 

que o FID alto, para ambos os predadores testados, e o modo de escape, utilizando as 
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folhas espinhentas das bromélias, são reflexos da pressão que a predação exerce sobre tal 

população. 

PALAVRAS-CHAVE: distância inicial de fuga; escape de predadores; efeito da 

sazonalidade; autotomia caudal. 

INTRODUÇÃO 

A corrida armamentista entre predador e presa é um dos temas mais iconícos na 

ecologia, aboradando de um lado a eficiência do predador em capturar a presa, do outro 

da presa em detectar e escapar do predador (Blumstein & Pelletier, 2005; Sih et al., 1990). 

Na maioria das vezes, essa corrida leva à evolução dos sistemas de defesa nas presas, o 

que inclui mudanças na morfologia, história de vida e comportamento (Tollrian & 

Harvell, 1999; Van Buskirk & Schmidt, 2000; Van Buskirk 2000 a, b, Takahara et al., 

2012). Essas defesas nas presas são desencadeadas por pistas químicas, visuais, táteis e 

acústicas, associadas em sua maioria à presença do predador (Kiesecker et al., 1999; 

Takahara et al., 2012). 

 Interações predador-presa têm sido uma das principais forças que impulsionam as 

mudanças evolutivas, por um lado para reduzir a probabilidade de predação, pela presa, 

e por outro para garantir o sucesso na captura de presas pelos predadores (Blumstein & 

Pelletier, 2005; Sih et al., 1990). Diversas adaptações anti-predatórias, muitas vezes 

espetaculares, evoluíram ao longo de milhões de anos, incluindo defesas morfológicas, 

como conchas e outras armaduras, espinhos, camuflagem e a habilidade de liberar as 

caudas ou outras partes do corpo tidas como descartáveis (Cooper, 2015; Bateman & 

Fleming, 2009; Cooper et al., 2009a). Além de tais adaptações, as presas que dependem 

da fuga para evitar a predação, devem ser capazes de tomar decisões de fuga adequadas 

quando confrontadas por predadores (Cooper & Frederick, 2007a).  

O grau de risco de predação apresentado por um predador que está se aproximando 

ou está imóvel por perto, determina a perda esperada de aptidão se a presa não fugir, ou 

seja, o custo de não fugir é alto, podendo ser fatal (Cooper & Frederick, 2007a, 2010). 

Este custo de não fugir varia com a distância entre o predador e a presa quando a fuga 

inicia e, em alguns casos, com o período de tempo em que o predador se aproxima ou fica 

imóvel por perto (Cooper & Frederick, 2007a, 2010; Cooper, 2015; Cooper & Blaunstein, 

2015; Samia et al., 2015).     
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Além de evitar ser comida, a presa deve desempenhar muitas outras atividades 

para se manter viva, e consequentemente aumentar sua aptidão, como forragear e 

defender áreas de alimentação, cortejar, acasalar-se e interagir agressivamente com rivais 

sexuais (Perry, 2007; Cooper & Blaunstein, 2015). Quando fugir interrompe uma 

atividade que aumenta à aptidão, impõe um custo à presa. Portanto, cada vez que uma 

presa encontra um predador, essa presa tem um nível atual de aptidão, quanto maior a sua 

aptidão mais a presa tem a perder se for morta (Tollrian & Harvell, 1999; Van Buskirk 

2000a, b; Takahara et al. 2012; Cooper, 2015; Cooper & Blaunstein, 2015). 

Numerosos estudos mostram que as presas frequentemente respondem à presença 

de predadores aumentando o uso de refúgios ou microambientes seguros (Lima & Dill, 

1990; Sih et al., 1992; Guariento et al., 2015 a, b). No entanto, a maioria das presas não 

passam suas vidas inteiras na segurança de um refúgio (Sih, 1997), pois ao ficarem em 

refúgios, as presas frequentemente perdem de ganhar vários benefícios, incluindo 

forragear (Godin & Sproul, 1988), interagir com parceiros sexuais (Sih et al., 1990; 

Martín et al., 2003b; Reaney, 2007), entre outros fatores (Koivula et al., 1995; Dill e 

Fraser, 1997; Martín et al., 2003a; Blumstein & Pelletier, 2005). A disponibilidade de 

refúgios adequados, e a distância que estes refúgios se encontram do local de forrageio é 

crucial para as tomadas de decisões referentes aos comportamentos de fuga, e a 

disponibilidade de tais refúgios, varia de acordo com o habitat em que a espécie vive.  

A escolha do habitat pela espécie, exerce forte influência na maneira como tal 

espécie vai responder ao risco da predação (Cooper, 2015; Blumstein et al., 2004). A 

mesma espécie pode usar o habitat circundante de maneira diferente durante a fuga, 

dependendo do estilo de fuga, do comportamento de abordagem do predador ou até das 

características ambientais em um dado momento (Stankowich & Coss, 2006), e essas 

diferenças, levam a respostas diferentes ao risco de serem predados. 

Para os lagartos, nos habitats onde estes são mais detectáveis ou mais vulneráveis 

à ataques de predadores, espera-se que estes sejam mais cautelosos, o que pode ser 

expresso pelos FID (flight intiation distance ou distância inicial de fuga) e DF (distância 

de fuga) mais longos, maior tendência a fugir e maior probabilidade de entrar em refúgios 

(Cooper, 2015). Além das diferenças nas maneiras de escapar de predadores, em habitats 

abertos com vegetação esparsa, as presas podem ter FID e DF mais longos, pois tendem 

a estarem mais distantes dos refúgios e são mais facilmente detectáveis (Cooper, 2015). 

A distância inicial de fuga é mais longa em habitats abertos do que em habitats 
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densamente vegetados em algumas espécies de lagartos, ao passo que, em outras espécies 

o FID é mais longo em habitats fechados, variando de acordo com a espécie estudada e 

as características particulares dos ambientes (Schulte et al., 2004; Cooper, 2015). 

Em espécies de lagartos com hábitos arborícolas ou escansoriais, a maneira que 

fogem dos predadores difere das espécies terrícolas (Williams, 1983). Nas espécies de 

lagartos que habitam vegetação vertical, a aproximação de potenciais predadores leva a 

comportamentos anti-predação diferentes das espécies que habitam afloramentos 

rochosos, por exemplo (Schneider et al., 2000; Cooper, 2006). Além de diferirem nos 

modos de escape com outras espécies, as espécies escansoriais também variam nas 

estratégias de fuga, dependendo do tipo de predador, como se aproxima, e a velocidade 

que se aproxima (Cooper, 2006b). Essas variações são possíveis devido à constituição 

dos hábitats, que permitem que as espécies se desloquem verticalmente e 

horizontalmente, podendo fugir tanto para cima ou para baixo, ou para atrás, dependendo 

do ângulo que o predador se aproxima (Schneider et al., 2000; Cooper, 2006 b, 2012). 

Isso incluí as espécies que habitam tantos arbustos, árvores, poleiros verticais no geral, 

assim como bromélias.  

Portanto, aqui abordaremos os comportamentos apresentados pelo lagarto 

bromelícola, Mabuya agmosticha, (Rodrigues, 2000), em associação com as bromélias 

hospedeiras Encholirium spectabile Martius ex Schultes f.  em região semiárida do Brasil. 

Abordaremos questões relacionadas aos comportamentos de fuga de potenciais 

predadores sob à influência de tais hábitats, que são particularmente especiais no que se 

refere a tais estudos, inclusive sendo o primeiro a ser realizado com uma espécie que 

habita bromélias. Testaremos as hipóteses de que essa espécie de lagarto ajustou seus 

comportamentos de fuga ao ambiente em que vive, e tais ajustes são produtos das forças 

exercidas pela forte predação nesses ambientes. 

METODOLOGIA 

Para descrição da área de estudo e detalhes dos afloramentos rochosos escolhidos, ver 

metodologia geral. 

Comportamento de detecção e fuga de predadores 

 As observações para os comportamentos de fuga foram realizadas durante dois 

dias consecutivos, entre os meses de janeiro a dezembro de 2017 e 2018. Para estas 

observações um afloramento separado foi escolhido, visto que a presença de seres 
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humanos pode afetar tais comportamentos, um afloramento mais isolado foi escolhido. 

Estas observações foram realizadas em diferentes horários ao longo do dia, isso para 

evitarmos que observações enviesadas pelas temperaturas ocorressem.  

 Para tomar esses dados o observador aproximou-se de um lagarto diretamente (em 

linha reta) usando uma velocidade de aproximação lenta (0,5 a 0,6 m/s). Antes de começar 

a se aproximar, movíamos lentamente na direção do lagarto escolhido para o teste. Depois 

de detectar um lagarto, movíamos para uma posição de frente para o mesmo, e parávamos 

de nos movermos brevemente, antes de começar a se aproximar de fato. A 

pseudoreplicação foi evitada movendo-se para um novo local depois de testar um 

indivíduo, e não retornando a mesma área (touceiras) durante o experimento que estava 

em andamento. 

Para observar os comportamentos de detecção e de fuga de predadores adotamos 

os procedimentos utilizados em outros estudos com outras espécies de lagartos (Nunes et 

al., 2012, Cooper, 2000; Martín et al., 2003; Cooper & Wilson, 

2007). Nestes estudos a simulação do predador é feita por um observador (humano) que 

simula à aproximação de um potencial predador, a partir dessa aproximação é observada 

a distância mínima em que os lagartos detectam a presença do potencial predador e a 

distância de início da fuga, medida em metros com auxílio de uma fita métrica. O uso de 

seres humanos como modelos de potenciais predadores tem sido amplamente empregado 

em estudos sobre FID em diversos grupos animais (Blumstein, 2003; Cárdenas et al., 

2005; Blumstein & Pelletier, 2005; Stankowich & Coss, 2006; Hemmi, 2005; Cooper, 

2006), e muitas das teorias sobre comportamento de escape foram validadas através deste 

método (Cooper et al., 2012). 

Os dados são coletados a partir do momento em que o observador detecta um 

lagarto, e inicia à aproximação, a partir deste ponto são observadas as posturas 

comportamentais e a distância em que o lagarto detectou o potencial predador e 

empreendeu fuga. Utilizando um gravador de voz portátil descrevemos cada 

comportamento para posterior análise. 

Para testarmos as diferenças entre o FID de machos, fêmeas e juvenis utilizamos 

uma análise de variância (ANOVA One-way) com grupos independentes, e com o teste a 

posteriori HSD de Tukey para verificarmos as diferenças significativas ou não entre os 

grupos. 
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Efeitos da temperatura do substrato no FID 

Para verificarmos se as temperaturas do substrato exercem influência no FID, 

como é previsto nos modelos de otimização (Ydenberg & Dill, 1986; Cooper & Frederick, 

2007). Após a fuga de cada indivíduo, imediatamente tomamos as temperaturas dos locais 

exatos onde cada indivíduo iniciou a fuga, para isso, utilizamos um Termohigrômetro 

com sensor externo acoplado, que permite chegar exatamente no local desejado. Para 

avaliarmos esses dados, realizamos uma análise de covariância (ANCOVA) utilizando as 

temperaturas dos substratos como covariável.  

Autotomia caudal e FID 

 Para testarmos a premissa de que a perda da cauda por eventos de predação leva 

a mudanças no FID, realizamos a mesma experimentação utilizando humanos como 

modelos de predadores, sendo escolhidos lagartos que estavam sem as caudas ou partes 

dela, ou que passavam por processo de regeneração. Para analisarmos estes dados, uma 

ANOVA Two-way foi realizada, com teste a posteriori de Sidak para avaliarmos as 

diferenças entre machos, fêmeas e juvenis e a interação com as temperaturas do substrato. 

Um teste t independente foi realizado para compararmos as diferenças médias entre os 

valores de FID de animais com caudas intactas e FID de animais com autotomia.   

Efeitos da sazonalidade no FID 

 Outra premissa que foi verificada no presente estudo foi a de que a sazonalidade 

pode exercer efeitos significativos nos comportamentos de fuga dos lagartos. Para 

testarmos essa premissa, comparamos as médias do FID de machos e fêmeas durante as 

estações chuvosa e seca. Juvenis foram excluídos da amostragem devido ao nascimento 

ocorrer durante o início da estação chuvosa, e estes crescem significativamente até o final 

desta estação, atingindo quase a maturidade até a estação seca. Para compararmos as 

diferenças entre os FID por estação realizamos testes t, assim como para compararmos as 

diferenças entre os FID de machos e fêmeas por estação. 

FID e modelos de predadores 
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 Um segundo experimento foi realizado em campo para testarmos se Mabuya 

agmosticha apresenta diferenças no FID para modelos de potenciais predadores 

(serpentes) que habitam o mesmo ambiente, mas que apresentam colorações diferentes e 

períodos de atividades diferentes. Isso para testarmos se a espécie consegue discriminar 

visualmente os modelos de serpentes de cores diferentes, levando em consideração a 

premissa de que os lagartos detectarão com mais precisão o modelo de cor que apresenta 

os mesmos períodos de atividades que o lagarto. 

Mabuya agmosticha habita as touceiras de Encholirium spectabile, e nesse 

ambiente vários potenciais predadores também habitam, isso incluí várias espécies de 

serpentes com hábitos noturnos e diurnos (Jorge, 2015). Duas espécies que habitam o 

mesmo local que M. agmosticha são, Phyllodrias olfersii (cobra-verde), de hábitos 

diurnos, que se alimenta de lagartos e anfíbios (Vanzolini, 1980), e Oxyrhopus trigeminus 

(falsa-coral), que também se alimenta de lagartos e que forrageia nas touceiras de E. 

spectabile, principalmente durante à noite (Jorge, 2015). Portanto temos dois modelos de 

potenciais predadoras que apresentam colorações e períodos de atividades diferentes. 

 Para realizarmos este experimento, seguimos os mesmos passos para o 

experimento usando o modelo humano, porém utilizamos dois modelos de serpentes de 

Figura 13 - Metodologia utilizada no experimento utilizando diferentes potenciais 

predadores; A- galho de árvore (controle); B- modelo de serpente vermelha (Oxyrhopus 

trigeminus); C- modelo de serpente verde (Phyllodrias olfersii); D- lagarto na bromélia; 

E- pesquisador utilizando a vareta com os modelos.  
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borracha, e o controle (um pequeno galho de árvore) presos a uma vara de madeira 

(bamboo) de cerca de cinco metros de comprimento (Figura 13), que era aproximada dos 

lagartos de forma cautelosa e padronizada. A partir da aproximação registramos à 

distância de início de fuga para machos, fêmeas e juvenis.  

 Para análise dos dados do FID, usando os modelos de serpentes e o controle, 

utilizamos uma ANOVA fatorial, para os modelos de serpentes e sexos (machos, fêmeas 

e juvenis), com o teste a posteriori HSD de Tukey, para verificarmos as diferenças entre 

os modelos e os sexos.  

Para todos os dados foram realizados testes de normalidade e homogeneidade. 

Tamanhos de efeito são apresentados como η2 para as análises de variância (Cohen, 

1992).    

RESULTADOS 

Comportamentos de detecção e fuga 

Com relação ao modo de escape em Mabuya agmosticha, este apresentou, no 

geral, algumas posturas corporais para à detecção dos potenciais predadores, 

apresentando o comportamento de vigília (cabeça erguida, membros flexionados e corpo 

arquedo), à medida que o observador se aproximou. Quando detectado a presença do 

potencial predador, estes apresentaram os comportamentos de fuga, que variou de acordo 

com à distância do observador em relação ao espécime, sendo estes comportamentos: 

ficar parado (freezing), andar rápido na direção contrária do observador, mudar para 

folhas mais baixas, e por último correr e\ou pular para dentro das bromélias.  

 Mabuya agmosticha mostrou um FID médio de 3.1 ± 0.7 (metros), antes de 

escapar, (indo de = 1.8 – 5.1 m) (N = 181), as fêmeas apresentaram um FID médio de 3,6 

± 0.6 (2.1 – 5.1), (N = 83), os machos apresentaram 2.9 ± 0.6 (2.0 – 4.0), (N = 68), e os 

juvenis 2.5 ± 0.5 (1.8 – 5.1), (N = 30). O resultado da ANOVA mostrou que houve 

diferença entre o FID de machos, fêmeas e juvenís (F(2.74 )= 44.769, p< 0,0001), o teste a 

posteriore HSD de Tukey mostrou que as diferenças mais expressivas foram entre as 

fêmeas e machos (p<0,0001), e entre fêmeas e juvenis (p< 0,0001), já entre machos e 

juvenis as diferenças foram menores (p= 0,013) (Figura 14). O tamanho do efeito foi 

muito alto η2 = 0.70. O tamanho do efeito por sexo foi η2 = 0.53 para fêmeas, η2 = 0.40 

para os machos, e juvenis η2 = 0.33.  
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Efeitos da temperatura do substrato no FID 

 O resultado da ANCOVA mostrou que houve um efeito significativo da 

temperatura do substrato sobre o FID total (F (1.181) = 17.642, p < 0.0001), também em 

relação aos sexos (F (2.181)   = 44.468, p < 0.0001). As médias marginais corrigidas pelas 

temperaturas do substrato foram semelhantes às médias originais, porém os tamanhos dos 

efeitos diferiram, sendo para fêmeas η2 = 0.46, machos η2 = 0.37, e juvenis η2 = 0.31.  

Autotomia caudal e FID 

  O FID total de Mabuya agmosticha para autotomia foi de 3.1 ± 0.7 (1.5 – 4.8), (N= 

57), as fêmeas apresentaram uma média de 3.7 ± 0.4 (3.9 – 4.8), (N= 17), os machos 2.9 

± 0,5 (2.0 – 3.9), (N= 25), e os juvenis 2.7 ± 0.7 (1.5 – 3.9), (N = 15). A ANOVA para os 

sexos foi significativa, (F (2.56) = 13.573, p < 0.0001),  o tamanho do efeito foi de η2 = 

0.57, e o teste a posteriori de Sidak mostrou que as diferenças mais siginificativas 

ocorreram entre fêmeas e machos (p < 0.0001), e entre as fêmeas e juvenis (p < 0.0001), 

já entre os machos e juvenis não foi significativa (p = 0.721). O tamanho do efeito para 

as fêmeas foi de η2 = 0.41, para machos η2 = 0.38, e para os juvenis de η2 = 0.36. O teste 

t entre as médias do FID total e do FID autotomia foi de t= - 0,6523, p = 0.5154, não sendo 

Figura 14- Diferenças do Fligth Initiation Distance (FID) em Mabuya agmosticha utilizando 

humanos como modelos de potenciais predadores. A- Diferenças entre o FID de fêmeas, machos e 

juvenis; B- FID de indivíduos com caudas autotomizadas. 
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significativas as diferanças. Com relação ao efeito da interação entre a temperatura do 

substrato e o sexo sobre o FID para os animais com as caudas autotomizadas, esta não foi 

significativa (F (2.56) = 0.451, p = 0.771) 

Efeitos da sazonalidade no FID 

 Mabuya agmosticha apresentou FID total médio para a Estação Chuvosa de 3.2 ± 

0.6 (2.0 – 4.8), (N= 86), e para Estação Seca de 3.4 ± 0.7 (2.1 – 5.1) (N = 65), o resultado 

do teste t mostrou-se signicativo para diferenças entre o FID total por estações (t = - 

2.4854, gl = 149, p = 0.014).  O FID das fêmeas para a estação chuvosa foi de 3.5 ± 0.5 

(3.3 – 3.7), e para estação seca de 3.9 ± 0.6 (3.7 – 4.1), sendo significativa a diferença 

entre as médias do FID por estação (t = - 4.7909, gl = 81, p < 0.0001), já os machos 

aparesentaram FID médio para a estação chuvosa de 2.9 ± 0.6 (2.0 – 4.1), e de 2.8 ± 0.5 

(2.7 – 4.8) para estação seca, não sendo significativa a diferença entre o FID dos machos 

por estações (t= 1.0705, gl = 66, p = 0.2882) (Figura 15).   

FID para modelos de predadores 

Figura 15- Diferenças entre o Flight Initiation Distance (FID) em Mabuya agmosticha. A- Diferenças 

entre o FID de machos e fêmeas durante as estações chuvosa (barra cinza) e seca (barra branca); B- 

Diferenças entre o FID de fêmeas, machos e juvenis perante diferentes modelos de potenciais 

predadores, cobra vermelha (barra cinza escura), cobra verde (barra branca) e controle (barra 

rachurada).  
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O FID para os modelos de serpentes apresentados aos lagartos teve uma média de 

2.8 ± 0.7 (0.8 – 4.1), (N = 75), para o modelo vermelho foi de 3.1 ± 0.6 (1.5 – 4.1), (N = 

25), para o verde de 3.0 ± 0.5 (2.1 – 3.9), (N = 24) e para o controle de 2.2 ± 0.5 (0.8 – 

3.4), (N= 26). O resultado da ANOVA mostrou que houve diferença significativa entre 

os modelos apresentados (F (2.74) = 21.623, p < 0.0001), o teste a posteriori HSD de Tukey 

mostrou que as diferenças ocorrem entre a serpente verde e o controle (p < 0.0001), assim 

como a serpente vermelha e o controle (p< 0.0001), porém, não entre os modelos verde e 

vermelho (p = 0.782) (Figura 15). O tamanho do efeito foi muito alto (η2 = 0.76). O teste 

t entre as médias do FID total para modelo humano e o FID total para os modelos de 

serpentes foi significativo (t = 7.248, gl 74, p < 0.0001). 

DISCUSSÃO 

 Mabuya agmosticha mostrou um FID alto quando comparada a outros lagartos 

filogeneticamente próximos. Mesmo humanos não sendo potenciais predadores da 

espécie na região de ocorrência, o modelo humano de potencial predador apresentou-se 

muito efetivo no estudo com essa espécie, como relatado por Frid & Dill, (2002) para 

outras espécies de lagartos.  

O FID alto na espécie em questão, se dá muito provavelmente pela forte pressão 

que a predação exerce sobre essa espécie, isso devido ao ambiente em que vive. M. 

agmosticha vive principalmente em associação com bromélias rupícolas, principalmente 

Encholirium spectabile, e o ambiente que estas plantas fornecem para a espécie também 

é atrativo para muitos potenciais predadores (Sales et al., 2015; Jorge, 2015), e a forte 

pressão exercida pela predação, leva a espécie a apresentar comportamentos cautelosos 

(Cooper et al., 2009).  

 Mabuya agmosticha é uma espécie que apresenta uma vida escansorial, passando 

grande parte do tempo empoleirada em meio as folhas das bromélias hospedeiras (Jorge, 

2015), e os comportamentos de fuga apresentados pelos lagartos condizem com seu modo 

de vida. Os comportamentos de fuga apresentados pela espécie, se aproximam mais de 

outros lagartos com vida escansorial, ou seja, eles escalam ou pulam para dentro das 

bromélias quando ameaçados. Samia et al., (2016) predizem que os três fatores 

relacionados à seleção do habitat (ou seja, a distância ao refúgio, altura do poleiro e 

abertura do hábitat) tiveram grandes efeitos na capacidade de resposta dos lagartos ao 

efeito de risco de predação, indicando que a estrutura do hábitat tem um grande efeito na 
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avaliação do risco pelos lagartos.  Para lagartos que vivem em troncos de árvores e outras 

superfícies com aspectos verticais, a altura do poleiro afeta fortemente a vulnerabilidade 

à predação por predadores terrestres (Cooper & Blumstein, 2015).  

Muitas espécies sobem nas árvores para alcançar alturas onde estão seguras e 

muitas vezes fogem para o lado oposto ao predador que se aproxima, onde seus 

movimentos são invisíveis (Cooper 2006b, 2012). Comportamentos semelhantes foram 

apresentados por M. agmosticha após o FID, a maioria dos indivíduos fugiram na direção 

oposta ao potencial predador, ou se jogando para a parte mais interna das bromélias ou 

escalando com rapidez, como foi demostrado para outros escaladores (Schulte et al., 

2004; Melville & Swain, 2003).  Portanto, espera-se que a altura do poleiro tenha efeitos 

no comportamento de fuga semelhantes aos da distância ao refúgio (Cooper & Blumstein, 

2015), nesse caso, aplicável a espécie em questão, que não utiliza um refúgio específico 

como na maioria dos lagartos terrestres. M. agmosticha apresenta comportamentos de 

fuga variados, sendo dependentes de vários fatores, como o tipo de predador, distância 

do ataque e rapidez da aproximação. 

 A teoria do escape econômico não faz previsões gerais sobre diferenças sexuais 

(Ydenberg & Dill, 1986; Cooper & Frederick, 2007). No entanto, Cooper, (2015) prediz 

que, se as diferenças ecológicas ou morfológicas entre os sexos afetarem o risco de 

predação, prevê-se que o sexo em maior risco seja mais cauteloso.  A maioria dos estudos 

reportam que o FID foi maior em machos do que fêmeas, em oito espécies, enquanto FID 

foi maior em fêmeas que em machos em três espécies, e em uma das seis populações de 

uma quarta espécie (Cooper, 2015). Para Mabuya agmosticha, o FID maior em fêmeas 

que em machos e juvenis, em todos os testes realizados indica que, segundo a teoria de 

escape econômico, nessa espécie, as fêmeas são o sexo com maior risco.  

As fêmeas de M. agmosticha são bem mais cautelosas que os machos e os juvenis, 

comportamento que pode estar relacionado ao investimento alto que as fêmeas dessa 

espécie fazem para gerar suas proles. Fêmeas de M. agmosticha são vivíparas, e a 

gestação dura em torno de um ano (Steveux, 1993). Espécies vivíparas têm um alto custo 

no investimento à prole, e esse investimento possivelmente é maior que na maioria das 

espécies de lagartos que são ovíparas (Blackburn & Vitt, 1992). M. agmosticha também 

apresenta dimorfismo sexual, tendo as fêmeas tamanho corporal (68.2 ± 6.5 mm) superior 

aos machos (61.0 ± 3.4 mm) (Jorge, 2015). Sendo essa diferença de tamanhos, um produto 

da seleção do tamanho corporal maior nas fêmeas para poderem carregar e sustentar à 
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prole.  O alto investimento na gestação, aliado ao tamanho maior nas fêmeas que no 

machos, deixando-as mais conspícuas aos predadores pode ter levado às diferenças no 

FID entre machos e fêmeas.   

 No entanto, Cooper, (2015) discute que os custos sociais da fuga podem ter efeitos 

compensatórios, sugerindo que uma maior desconfiança dos machos do que nas fêmeas 

pode ocorrer quando os machos são mais ativos e expostos, mas não em contextos nos 

quais a fuga impõe custos de oportunidade social. Nesse caso, os machos de M. 

agmosticha não levam em consideração tais efeitos, visto que, apresentaram FID mais 

curtos que as fêmeas ao longo de todo o ano. O autor ainda discute que a maior cautela 

por parte das fêmeas pode estar relacionada às diferenças de tamanho corporal e 

desaceleração devido à gravidez, sendo corroborado por outros estudos (Shine 1980; 

Cooper et al., 1990; Olsson et al., 2000).  

Fêmeas grávidas podem compensar ficando mais perto do refúgio ou podem 

confiar mais na camuflagem devido à imobilidade, para evitar de serem detectadas 

(Cooper et al., 1990; Cooper, 2015). Em Eulamprus tympanum o FID foi mais curto em 

fêmeas gravidas que não grávidas (Schwartzkopf & Shine, 1992), assim como em M. 

agmosticha, corroborado também pelas diferenças dos índices de PTM durante a estação 

seca (Ver Capítulo 1). As diferenças no FID das fêmeas entre as estações podem estar 

diretamente relacionadas à gravidez, visto que estas apresentaram FID maior na estação 

seca, o que coincide com o período de pico da gestação (Steveaux, 1993; Jorge, 2015). Já 

os machos não apresentaram diferenças no FID entre as estações, nem mesmo no período 

que precede a estação reprodutiva na espécie. 

Juvenis são menos cautelosos que os adultos em M. agmosticha, o que pode estar 

relacionado à pouca experiência destes indivíduos, e a necessidade de encontrarem um 

território bom e seguro, o que os expõem a potenciais predadores. Pouco estudos tratam 

das diferenças entre o FID de adultos e juvenis e quando tratam, podem conter pequenas 

falhas na identificação de recém eclodidos e juvenis, o que pode levar a falhas na 

metodologia (Samia et al., 2016). Alguns lagartos sofrem alterações na coloração ao 

longo do desenvolvimento ontogenético, e alterações associadas no comportamento de 

fuga. Muitos lagartos têm caudas coloridas quando juvenis (Cooper & Vitt, 1985), as 

explicações para essa mudança de coloração ao longo do desenvolvimento estão 

relacionadas à predação.  
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A coloração azulada na cauda de muitos lagartos quando juvenis, inclusive em 

Mabuya agmosticha, é explicada através de um mecanismo de defesa contra ataques de 

predadores, que desviam para longe do corpo o ataque, permitindo a fuga através da 

autotomia caudal (Cooper & Vitt, 1985, 1991). Duas teorias explicam a coloração 

brilhante da cauda em juvenis, uma explica que a tal coloração aumenta a capacidade de 

detecção, mas também aumenta a capacidade de escape, à medida que os lagartos 

crescem, e estes podem estar menos sujeitos à ataques por pequenos predadores, mas mais 

sujeitos a ataques por predadores maiores e mais eficientes, sendo responsáveis pela perda 

ontogenética da coloração brilhante da cauda (Cooper & Vitt, 1985, 1991; Cooper, 2015).  

A segunda hipótese explica que os filhotes com caudas brilhantes e coloridas são 

mais ativos e ocupam locais mais expostos à predação do que os adultos (Hawlena et al., 

2006; Cooper, 2015). Juvenis observados na população estudada, se expunham muito 

mais que os adultos, inclusive quando apresentavam a coloração azul brilhante nas 

caudas, e vão diminuindo progressivamente à exposição à medida que vão crescendo, o 

que pode vir a ser devido às mudanças ontogenéticas da perda da coloração da cauda, ou 

vice e versa. 

Cooper, (2015) discute que as relações entre tamanhos de predadores e presas e o 

risco de predação são variáveis, e à medida que os filhotes crescem, eles podem se tornar 

grandes demais para serem presas de pequenos predadores, o que pode levar às mudanças 

na detecção dos potenciais predadores. Na maioria dos estudos em que tais casos ocorrem, 

os filhotes podem ser mais cautelosos do que indivíduos maiores e mais velhos, fato que 

não foi corroborado pelo presente estudo, onde os juvenis foram menos cautelosos que os 

adultos. Além disso, a coloração da cauda brilhante em juvenis afeta tanto a capacidade 

de detecção quanto a de escape (Cooper & Vitt, 1985), e o equilíbrio desses efeitos 

opostos pode determinar a relação entre o tamanho do corpo e a cautela (Cooper, 2011a). 

Mais estudos são necessários para compreendermos como se dá a relação entre tamanho, 

detecção e fuga de predadores. 

O efeito da autotomia caudal em M. agmosticha não foi significativamente 

diferente entre indivíduos vom caudas intactas e autotomizadas. A autotomia caudal 

(corte voluntário da cauda) geralmente permite que os lagartos escapem quando 

contactados por um predador (Congdon et al., 1974; Cooper & Vitt, 1985, 1991; Cooper, 

2015). Vários fatores podem afetar a locomoção em lagartos autotomizados, isso vai 

depender de quanto da cauda é perdida, do tempo de regeneração e da capacidade da 
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espécie em usar a autotomia para escapar de predadores.  Com a perda da cauda a 

velocidade de corrida diminui após a autotomia na maioria das espécies, e a capacidade 

de escapar de predadores em encontros futuros também (Bateman & Fleming, 2009; 

Cooper et al., 2009a).  

A maioria dos estudos que abordam o FID e autotomia caudal mostram que 

lagartos autotomizados correm maior risco quando abordados, e preveem que ajustem seu 

comportamento para reduzir o risco, sendo uma das maneiras de fazer isso é aumentar o 

FID (Cooper, 2015), ou ficar mais próximos do refúgio ou entrar neste. M. agmosticha 

não aumentou o FID em lagartos autotomizados, o que leva a crer que o hábitat em que a 

espécie vive, novamente exerce uma influência diferente dos demais lagartos que vivem 

em áreas abertas, ou outros hábitats escansoriais. 

Cooper, (2015) ainda discute que os efeitos da autotomia no comportamento de 

fuga em lagartos diminuam ao longo do tempo, à medida que a regeneração prossegue, 

mas pode persistir por mais tempo se os lagartos estiverem ajustando a estratégia de 

escape para reduzir o risco aumentado pela autotomia. Das seis espécies estudadas, quatro 

o FID foi mais curto em lagartos autotomizados do que lagartos intactos, nas espécies 

restantes, os lagartos intactos e autotomizados tiveram FID semelhantes. O autor sugere 

que o efeito a longo prazo da autotomia no FID pode ser mais relacionado aos taxa em 

questão, do que o efeito a curto prazo da autotomia. O efeito a longo prazo pode ser uma 

consequência de ficar mais próximo do refúgio ou aumentar a dependência da 

imobilidade para evitar à detecção.
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Tabela 4 - Diferenças entre os valores médios do índice de fuga FID (FID = Flight Initiation Distance) de Mabuya agmostcicha para diferentes 

modelos de predadores na Fazenda Tanques, Rio Grande do Norte, Brasil, durante os anos de 2017 e 2018.  

Modelos Machos Fêmeas 

 

Juvenis 

 

Total 

Serpente verde 2.9 ± 0.5 (2.6 – 3.2) (N= 12)  3.3 ± 0.4 (3.0 – 3.6) (N= 8) 2.7 ± 0.3 (2.4 – 3.1) (N= 4) 3.0 ± 0.5 (2.8 – 3.2) (N= 24) 

Serpente vermelha 2.8 ± 0.1 (2.7 – 2.9) (N= 7)        3.6 ± 0.4 (3.3 – 3.8) (N= 10) 2.9 ± 0.7 (2.4 – 3.4) (N= 8) 3.1 ± 0.6 (2.9 – 3.4) (N= 25) 

Controle (galho) 1.5 ± 0.4 (1.1 – 1.4) (N= 6) 2.5 ± 0.5 (2.2 – 2.8) (N= 10) 2.2 ± 0.3 (2.0 – 2.4) (N= 10) 2.2 ± 0.5 (1.9 – 2.4) (N= 26) 

Humano 2.9 ± 0.6 (2.0 – 4.0) (N= 68) 3,6 ± 0,6 (2.1 – 5.1) (N= 83) 2.5 ± 0.5 (1.8 – 5.1) (N= 30) 3.1 ± 0.7 (1.8 – 5.1) (N= 181)  
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Tabela 5 - Diferenças entre os valores médios do índice de fuga FID (FID = Flight Initiation Distance) de Mabuya agmostcicha para diferentes 

testes, na Fazenda Tanques, Rio Grande do Norte, Brasil, durante os anos de 2017 e 2018.  

Índice Machos Fêmeas 

 

Juvenis 

 

Total 

 

Estatística 

FID Humano 2.9 ± 0.6 (2.0 – 4.0) (N= 68)  3.6 ± 0.6 (2.1 – 5.1) (N= 83) 2.5 ± 0.5 (1.8 – 5.1) (N= 30) 3.1 ± 0.7 (1.8 – 5.1)(N= 181) F(2.74 ) 44.769, P< 0.001 

FID Autotomia 3.2 ± 0.5 (2.0 – 4.0) (N= 25)        3.8 ± 0.4 (3.0 – 4.0) (N= 16) 2.8 ± 0.5 (2.0 – 3.9) (N= 15) 3.2 ± 0.6 (2.0 – 4.6) (N= 56) F(2.56 ) 13.573, P< 0.001 

FID Est. Chuva  2.9 ± 0.6 (2.0 – 4.1) (N= 38) 3.5 ± 0.5 (3.3 – 3.7) (N= 48) - 3.2 ± 0.6 (2.0 – 4.1) (N= 86) t = - 4.7909, P < 0.0001 

FID Est. Seca 2.2 ± 0.5 (2.7 – 3.8) (N= 30)  3.3 ± 0.5 (3.7 – 4.1) (N= 35) -  3.4 ± 0.7 (2.0 – 4.8) (N= 65) t = 1.0705, p = 0.2882 
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Poucos estudos relatam a influência da temperatura do substrato no FID, porém, 

é sabido que as temperaturas dos substratos exercem fortes influências nas temperaturas 

corporais dos lagartos (Huey, 1982).  Stankowich & Blumstein, (2005) através de meta-

análise encontraram que as temperaturas (temperaturas do substrato, ar e corpo 

combinadas em uma única análise) não tiveram nenhum efeito sobre o FID dos lagartos. 

No entanto, Samia et al., (2016) através de uma análise mais robusta, e através da análise 

de cada variável separadamente, encontraram que a temperatura corporal, mas não a do 

substrato nem a temperatura do ar, afetam o FID em lagartos. Nossos dados contrapõem 

tais análises, indicando que as temperaturas do substrato exercem influências positivas 

no FID de M. gamosticha na população estudada.  

Os efeitos da temperatura do substrato no FID do lagarto estudado, podem ser 

explicados novamente pelas singularidades do hábitat em que vivem. Essa espécie é uma 

termorreguladora ativa, que utiliza das temperaturas, tanto dos raios solares diretos, como 

das folhas das bromélias, através de um mecanismo denominado de tigmotermia, e as 

temperaturas corporais dos lagartos, são positivamente relacionadas às temperaturas dos 

substratos (folhas) (ver capítulo III). Portanto, esse mecanismo pode explicar à relação 

entre o FID e as temperaturas do substrato em M. agmoscticha. 

 As bromélias rupícolas (aqui Encholirium spectabile) formam hábitats adequados 

para uma variedade de organismos, incluindo várias espécies de lagartos e seus 

predadores, que incluem invertebrados como aranhas (Teraphosidae), vertebrados como 

pássaros, pequenos mamíferos, serpentes e até outros lagartos (Jorge, 2015). Cerca de 

sete espécies de serpentes foram registradas forrageando em meio a estas bromélias, todas 

com potencial de predar lagartos (Jorge et al., In prep.), incluindo as espécies que usamos 

como modelos no presente estudo. Estes ambientes formados pelas bromélias, apresentam 

altas taxas de predação, inclusive para os lagartos, portanto, para viver nestes locais é 

necessário desenvolver várias habilidades para detectar e escapar dos predadores. Para M. 

agmosticha não é diferente, ao testarmos diferentes tipos de predadores, podemos acessar 

as diferentes formas da espécie de lidar com esses diferentes predadores.  

Em ambientes que contêm múltiplos predadores, a variação comportamental é 

complexa, porque as presas podem ter desenvolvido respostas específicas para cada tipo 

de predador que encontrarem (Ydenberg & Dill, 1986; Lima & Bednekoff, 1999). M. 

agmosticha apresentou o FID menor para os modelos de serpentes do que para o controle 

(galhos de árvore), assim como para o modelo humano, o que indica que as serpentes são 
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predadoras eficazes da espécie, em meio as bromélias. Porém, não mostrou respostas 

diferentes quanto as diferentes espécies (modelos de serpentes coloridas), apresentadas. 

Esses resultados mostram que a espécie evita todas as serpentes de maneira semelhante, 

o que é plausível de entender, visto à variedade de outras espécies de serpentes que vivem 

no mesmo ambiente e que são potenciais predadoras da espécie. Então, acreditamos que 

a maneira mais eficaz que a espécie encontrou, foi evitar todas as serpentes de maneira 

semelhante. A detecção visual dos potenciais predadores por M. agmosticha pode nos 

levar para alguns erros de interpretação, carecendo de estudos sobre espectro de visão 

dessa espécie e se a coloração dos potenciais predadores exerce outras influências nos 

comportamentos da espécie. Para isso, outros experimentos carecem serem realizados 

para sanarmos essas lacunas. 

 Ainda carecemos de outros estudos que testem premissas parecidas, e que testem 

múltiplos predadores em cenários mais complexos. A maioria dos estudos prévios sobre 

interações entre predadores-presas, focaram apenas em um cenário de uma presa e um 

predador em ambientes com um único predador (Lima & Dill, 1990; Wagner & Zani, 

2017). Assim, o papel do contexto durante à resposta de escape das presas é relativamente 

desconhecido para os sistemas predador-presa que ocorrem em ambientes com múltiplos 

predadores, como é na natureza (Blumstein et al., 2004; Blumstein & Daniel, 2005; Samia 

et al., 2015). Portanto, contribuímos para o conhecimento sobre diferentes estratégias de 

escape de predadores em um ambiente complexo, com múltiplos predadores, mostrando 

que a presa que vive nesses ambientes, apresentam comportamentos complexos frente ao 

risco de predação.  

 Portanto, apresentamos aqui as variações comportamentais, entre os sexos e entre 

a ontogenia de uma espécie de lagarto que vive em um ambiente complexo, no que se 

refere às relações existentes entre as espécies que o habitam. Nossos resultados mostram 

que a estrutura do hábitat que a espécie utiliza pode influenciar em vários aspectos de sua 

vida, incluindo os comportamentos anti-predatórios. A estrutura do hábitat tem um grande 

efeito na avaliação do risco pelos lagartos, e vários autores predizem que os fatores 

relacionados à seleção de tal hábitat têm grandes efeitos na capacidade de resposta dessas 

espécies ao efeito de risco de predação (Samia et al., 2016). Para Mabuya agmosticha não 

é diferente, a espécie mostrou que o FID alto, para ambos os predadores testados, e o 

modo de escape, utilizando as folhas espinhentas das bromélias, são reflexos da pressão 

que a predação exerce sobre tal população. Outros estudos carecem serem realizados para 
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esclarecermos lacunas sobre os comportamentos de escape de predadores com essa 

espécie, e outras que habitam ambientes semelhantes. 
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CAPÍTULO IV 

A MACAMBIRA-DE-FLECHA, ENCHOLIRIUM SPECTABILE 

(BROMELIACEAE: PITCAIRNIOIDAE) COMO ESPÉCIE-CHAVE EM 

AFLORAMENTOS ROCHOSOS NO SEMIÁRIDO BRASILEIRO 

 

RESUMO 

Espécie-chave é a espécie que desempenha um papel essencial na manutenção da 

estrutura de uma comunidade ecológica e cujo impacto é desproporcional a sua 

abundância relativa ou biomassa total. Na região Neotropical, espécies da família 

Bromeliaceae se destacam como espécies de importância ecológica singulares, estas 

plantas são conhecidas como engenheiras de ecossistemas, plantas berçário e espécies-

chave, devido principalmente à formação particular de suas folhas, o que acarreta o 

acúmulo de água e consequentemente a formação de um microecossistema bastante 

diverso em espécies. Aqui abordaremos a importância das macambiras-de-flecha 

(Encholirium spectabile) como espécies-chave em afloramentos rochosos da região 

semiárida do Brasil, atribuindo os conceitos adequados para cada uma de suas funções. 

Para isso, realizamos um trabalho de campo no município de Santa Maria, Agreste do 

Estado do Rio Grande do Norte, Brasil, durante os anos de 2011 a 2018, isso para 

conhecermos a fauna que ocupa as bromélias rupícolas e quais relações foram 

estabelecidas entre os animais e tais plantas; também  realizamos uma pesquisa 

bibliográfica sobre “Interação entre a biodiversidade e Encholirium spectabile”. Para ter 

acesso a estes trabalhos uma pesquisa bibliográfica foi realizada nos principais sites de 

busca de periódicos brasileiros e internacionais. Cerca de 25 ordens, 75 famílias e mais 

de 76 gêneros de invertebrados e vertebrados foram registrados associados às bromélias 

rupícolas (Encholirium spectabile). Quanto a revisão bibliográfica, apenas dez trabalhos 

foram encontrados nos acervos digitais relatando a presença de animais nas touceiras de 

E. spectabile. Com relação ao tipo de uso das touceiras de E. spectabile, 76.6% dos 

indivíduos utilizaram como Hábitat (Refúgio, Termorregulação, Reprodução e 

Forrageio), e 24.4% como Recurso Alimentar (Nectar, Pólen e Tecidos). Com base nos 

nossos resultados, podemos demonstrar a importância que tais plantas exercem nos 

afloramentos rochosos da região semiárida, exercendo papel como engenheiras de 

ecossistemas, plantas-berçário e uma fonte de recursos diversos para à fauna local. Apesar 
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de sua importância singular, são plantas que correm sérios riscos de desaparecerem, isso 

devido a extração das rochas onde vivem, pela atividade de mineração. A perda destas 

bromélias, pode acarretar grande perda da biodiversidade regional, e de várias relações 

ainda desconhecidas, todas mediadas pelas macambiras-de-flecha. Portanto, propomos 

que políticas ambientais de conservação abranjam essas bromélias, e com isso 

protegeremos uma larga parte da biodiversidade do semiárido brasileiro. 

 PALAVRAS-CHAVE: engenheiras de ecossistemas, interação animal-planta; plantas-

berçário; fauna associada. 

INTRODUÇÃO 

O termo espécie-chave vem sendo muito discutido ao longo das últimas décadas, 

e apesar dessa discussão acalorada, não se chegou a um conceito estritamente fechado. O 

conceito mais aceito atualmente define como espécie-chave a espécie que desempenha 

um papel essencial na manutenção da estrutura de uma comunidade ecológica e cujo 

impacto é desproporcional a sua abundância relativa ou biomassa total na comunidade 

(Mills et al., 1993; Power et al., 1996).  

Espécies-chave são mais prováveis de ocorrerem perto do topo da cadeia 

alimentar, onde predadores de topo têm tipicamente altos efeitos per capita e baixa 

biomassa coletiva, em relação aos níveis tróficos inferiores (Paine, 1969; Mills et al. 

1993; Power et al., 1996). No entanto, as espécies-chave podem ocorrer em outros níveis 

tróficos, por exemplo, certas espécies de plantas que podem ser recursos chave para 

polinizadores ou dispersores, se florescem ou frutificam em épocas de escassez (Power 

et al., 1996); e também via formação de hábitats, que sem essas espécies naturalmente 

não se formariam, e que determina grandes mudanças na abundância de outras espécies, 

alterando sua composição dentro de uma comunidade (Paine, 1969; Power et al. 1996). 

O termo espécie-chave se confunde com o conceito de espécie engenheira em 

alguns pontos. Power et al., (1996) cita que as espécies-chave podem exercer efeitos, não 

só através do mecanismo de consumo (trófico) comumente conhecidos, mas também 

através de interações e processos como competição, mutualismo, dispersão, polinização, 

doenças e modificando hábitats e fatores abióticos, como "espécies engenheiras". 

Importante deixar claro que nem toda espécie-chave é uma espécie engenheira de 

ecossistema, porém a maioria das espécies engenheiras de ecossistemas são espécies-

chave.  
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Engenheiros de ecossistema são organismos que modulam direta ou indiretamente 

condições abióticas do ambiente, alterando a disponibilidade de recursos e modificando, 

mantendo, e/ou criando hábitats favoráveis para outros organismos (Jones et al. 1994). 

Dois tipos principais de espécies engenheiras de ecossistemas têm sido propostos, 

engenheiros autogênicos, aqueles que mudam o ambiente através de suas próprias 

estruturas físicas, isto é, o próprio organismo e/ou seus tecidos mortos (e.g; árvores que 

fornecem sombra e alteram a temperatura sob suas copas e ao morrerem seu detrito gera 

estruturas para a sobrevivência de outros organismos); e engenheiros alogênicos, aqueles 

que mudam o ambiente transformando materiais vivos ou não vivos de um estado físico 

para outro, através de modificação mecânica ou através de outros mecanismos (e.g: o 

castor que usa galhos e troncos de árvores para represar cursos de água correntes).  

Outro termo que se relaciona com o termo de espécie-chave é o termo de “espécie-

chave cultural”. Espécie-chave cultual são definidas como as espécies culturalmente 

salientes que moldam de forma importante à identidade cultural de um povo, exercendo 

papéis fundamentais na dieta, uso dos materiais, medicina e/ou em práticas espirituais e 

religiosas destes povos (Garibaldi & Turner, 2004). A conexão entre os conceitos de 

“espécies-chave ecológicas” e de “espécies-chave culturais” está na influência que uma 

espécie exerce dentro de sua "esfera". Ao contrário das espécies-chave ecológicas, cuja 

identidade depende da influência ecológica esperada de uma espécie em relação à sua 

biomassa, o critério de uma espécie-chave cultural é seu papel chave em definir a 

identidade cultural de um povo; podendo ou não ser considerada ecologicamente 

dominante (Garibaldi & Turner, 2004). 

Na região Neotropical, espécies da família Bromeliaceae têm se destacado como 

um importante arquétipo de espécies-chave.  A singularidade ecológica destas plantas 

como espécies-chave tem sido principalmente associada à sua capacidade de atuarem 

como engenheiras de ecossistemas provendo habitat adequados para a sobrevivência e 

reprodução de uma ampla variedade de organismos. Sua atuação como espécie 

engenheira se deve principalmente à formação particular de suas folhas em forma de 

roseta, o que acarreta no acúmulo de água e matéria orgânica e consequentemente a 

formação de um microecossistema que abriga uma grande abundância e diversidade de 

organismos aquáticos e terrestres representantes de diferentes guildas tróficas como 

produtores primários (e.g., algas fitoplanctônicas e perifíticas), herbivoros, detritivoros, 

onívoros e predadores (Fish, 1983; Jones et al. 1994; Kitching, 2000). Entretanto, pelo 
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fato da grande maioria das espécies desta familia apresentarem reprodução clonal, pela 

emissão de estolões que dão origem a novos indivíduos, bromeliáceas em geral formam 

touceiras, a que contribui para sua capacidade de formar hábitat diversos que permitem a 

colonização não apenas de espécies aquáticas que vivem exclusivamente na água 

acumulada entre suas folhas (Rocha et al., 2004). Consequentemente, estas espécies 

podem intensificar a ciclagem de nutrientes, diponibilidade e diversidade de hábitats 

(Srivastava, 2006), e, portanto, seja de forma direta ou indireta, fornecerem recursos 

alimentícios para uma grande diversidade de organismos ao longo da cadeia alimentar 

(Benzing, 2000; Leroy et al., 2012; Leroy et al., 2013).  

As bromélias colonizaram os mais diferentes hábitats ao longo de sua distribuição 

na região Neotroical, ocorrendo desde florestas úmidas, regiões de elevadas altitudes, até 

desertos (Benzing, 2000; Givnish et al., 2014). O sucesso da família se deu devido às 

adaptações morfológicas, fisiológicas e reprodutivas que possibilitaram colonizar com 

sucesso ambientes com diferentes característcias climáticas, sendo as principais: tricomas 

especializados nas folhas que possibilitam a absorção de nutrientes sem necessitar de 

raízes, importante para as espécies epífitas e rupícolas; folhas modificadas que acumulam 

água (fitotelmo ou axilas foliares), atraem inúmeros organismos que acabam por ciclar 

nutrientes dentro das bromélias gerando matéria orgânica que as próprias bromélias 

absorvem; crassulacean acid metabolism (CAM), mecanismo de respiração que 

possibilita as plantas realizarem os processos metabólicos e reduzirem a perda de água, 

abrindo os estômatos a noite ao invés do dia, como nas demais plantas, mecanismo 

essencial para as bromélias de regiões áridas e semiáridas, e estratégias de reprodução 

sexuada e assexuada, o que permite crescimento aglomerado formando touceiras o que 

tende a favorecer a sobrevivência dos indivíduos por potencializar sua sobrevivência e 

reprodução (ler sobre efeito alee ou “ Alee effect) (Benzing, 2000; Givnish et al., 2007; 

Givnish et al., 2014). 

As mesmas adaptações fisiológicas e principalmente morfológicas que levaram ao 

sucesso de colonização da família Bromeliaceae, são também responsáveis pela sua 

importância como espécies-chave para os ecossistemas que habita. A arquitetura foliar 

das bromélias promove a formação de um ambiente único entre as plantas, pois fornece 

abrigo sombreado para espécies que se desenvolvem em áreas abertas (e.g. restingas e 

afloramentos rochosos), fornece umidade relativamente mais alta que o ambiente externo, 

refúgio contra predadores, local de forrageio para outras espécies, sítio de nidificação 
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para vários organismos e berçário para plantas (nurse plant) (Vrcibradic & Rocha, 2002; 

Sampaio et al., 2005; Silva et al., 2007; Rotheray et al., 2007; Cruz-Ruiz et al., 2012; 

McCracken & Forstner, 2014). Apesar dos inúmeros trabalhos que constam na literatura 

acerca da diversidade associada às bromélias e consequentemente a importância destas 

como elementos essenciais na dinâmica de populações, comunidades e ecossistemas, 

quase nada se conhece a respeito da importância das espécies não-fitotelmatas, 

principalmente as que se desenvolvem em afloramentos rochosos (rupícolas) de regiões 

semiáridas (Jorge, 2015; Jorge et al., 2018).  

 “Inselbergs” são afloramentos rochosos graníticos e\ou gnáissicos que são 

considerados “ilhas terrestres naturais”, com diferentes graus de isolamento na paisagem. 

São formações geológicas antigas, que compõem as paisagens de muitos locais (Bremer 

& Sander, 2000). São caracterizados por uma série de condições difíceis, incluindo muita 

insolação, combinado com altas taxas de evaporação e ocorrência restrita de solo, o que 

por sua vez, leva à rápida perda de água da chuva por escoamento (Porembski, 2007; 

Szarzynski, 2000; Hmeljevski et al., 2014). Por se tratar de locais com poucos recursos, 

poucas espécies conseguem colonizar estes hábitats, apesar da grande diversidade de 

espécies de plantas que ocorrem na região Neotropical. 

Nestes afloramentos é comum a ocorrência de espécies de bromeliáceas e 

cactáceas, entre essas espécies, encontra-se as bromélias rupícolas do gênero 

Encholirium, com maior representatividade para Encholirium spectabile.  E. spectabile 

Mart. ex Schult. & Schult. f. (Bromeliaceae: Pitcairnioideae) é uma espécie de bromélia 

endêmica do Brasil e encontra-se restrita aos afloramentos rochosos em regiões do 

semiárido do Nordeste brasileiro (Ramalho et al., 2004; Jorge et al., 2018). Conhecida 

popularmente como macambira-de-lajeiro ou macambira-de-flecha, é uma das espécies 

que caracterizam as paisagens típicas das caatingas, devido ao aspecto rústico de suas 

folhas, que lhes deram o nome: macambira, em tupi quer dizer “molho pungente” (Bessa, 

1982).  

E. spectabile se distribui por quase todo o Nordeste, principalmente no domínio 

das caatingas, em alguns locais chegando até o litoral (Forzza, 2005). É uma espécie que 

vem se mostrando importante para à biodiversidade do semiárido brasileiro, e que há 

fortes indícios de que exerça um papel ainda mais importante do que conhecemos 

atualmente (Jorge et al., 2014; Jorge, 2015; Sales et al., 2015; Jorge et al., 2018).  
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Acreditamos que o papel que estas plantas exercem para à diversidade de 

organismos em afloramentos rochosos na região semiárida do Brasil é muito maior do 

que se conhece na literatura, em comparação com outras espécies de bromélias de outras 

regiões. Em termos relativos à transformação e o melhoramento dos hábitats, estas 

espécies causam mudanças significativas nas condições ambientais dos afloramentos 

rochosos no semiárido Brasileiro, visto que nestes ambientes as condições ambientais de 

temperatura e falta de umidade são extremas em determinadas épocas do ano, e impedem 

que outras espécies de animais e plantas os habitem (Porembksi, 2007). Além do fato de 

afloramentos rochosos de regiões semiáridas possuírem solo inexistente ou raso e pouca 

capacidade de acumular recursos, estes ambientes estão submetidos as condições de altas 

temperaturas diárias e longa escassez hídrica, o que praticamente impossibilita a 

colonização da grande maioriade espécies vegetais e consequentemente o 

desenvolvimento da cobertura vegetal nestes locais. Neste contexto, espécies vegetais que 

conseguem se estabelecer no local, tais como, bromélias rupícolas, acabam por fornecer 

condições mais adequadas para a colonização de outras espécies, representando 

potencialmente, um importante papel de engenheiramento de ecossistemas através da 

provisão de habitat. 

Com base no contexto abordado a cima, e aliado à escassez de informações acerca 

das interações entre animais e plantas nos afloramentos rochosos do semiárido brasileiro, 

e principalmente abordando a importância das bromélias rupícolas (Encholirium) como 

hábitats essenciais para à biodiversidade dos ecossistemas em que essas plantas vivem, o 

presente estudo tem como objetivo principal avaliar o papel da espécie de bromélia E. 

spectable como espécie-chave em um afloramentos rochosos na região semi-árida através 

de mecanismos relacionados a sua capacidade como provisão de habitat para a fauna 

local. Para tanto buscaremos (a) conhecer a fauna associada à espécie de bromélia 

rupícola E. spectabile em afloramentos do semiárido brasileiro; (b) estabelecer as relações 

existentes entre a fauna e estas plantas (i.e; dependência alimentar direta ou indireta, e 

através da formação de hábitats adequados para diversas finalidades), (c) propor os termos 

adequados para relações existentes entre a fauna e às bromélias, (d) propor políticas 

ambientes para a conservação destas plantas e consequentemente para toda a 

biodiversidade associada. 
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MATERIAIS E MÉTODOS 

 Este estudo é organizado em formato quantitativo-descritivo, onde, com base nas 

nossas observações de campo, ao longo de seis anos de estudos sobre as interações entre 

a biodiversidade da Caatinga e às macambiras-de-flechas (Encholirium spectabile) no 

semiárido brasileiro. Propomos os termos Espécie-chave e Engenheiras de ecossistemas 

para esta espécie de bromélia, com base na proposta de que são plantas que apresentam 

particularidades, que as destacam das demais que habitam tal região, também por serem 

uma fonte de recursos para uma gama de organismos que às habitam, seja via formação 

de hábitats, ou fonte de recursos via floração ou de seus próprios tecidos.  

 Para elaboração dessa proposta de estudo, fizemos observações em campo, aliado 

a uma revisão bibliográfica sobre os trabalhos publicados que abordam interações entre à 

fauna e E. spectabile no semiárido brasileiro; também propomos essas plantas como 

organismos modelos para estudos ecológicos no semiárido brasileiro. As teorias 

propostas neste estudo são todas baseadas em teorias já estabelecidas para outros 

organismos, principalmente outras bromélias, todas fitotelmatas (Picado, 1913; Fish, 

1983; Jones et al., 1994; Kitching, 2000; Rocha et al., 2000, 2003; Srivastava, 2006; Leroy 

et al., 2012; Leroy et al., 2013). 

 Área de estudo  

A área onde o estudo sobre as relações entre a biodiversidade e as macambiras-

de-flecha (Encholirium spectabile) foi efetuado é parte do Domínio da Caatinga, o único 

exclusivamente brasileiro e que ocupa cerca de 800.000 km², mais de 10% do território 

nacional (Ab’Saber 1977; Velloso et al., 2002). Segundo Rizzini, (1997), o termo 

Caatinga é um nome genérico para designar um complexo de vegetação decídua e xerófila 

constituída de vegetais lenhosos e mais ou menos rica em cactáceas e bromeliáceas 

rígidas, ora predominando os cactos ora as bromélias, dependendo da conformidade do 

substrato e aridez do clima. Dois períodos climáticos bem marcantes são reconhecidos 

para essa região: o período chuvoso, que se inicia em dezembro e se estende até junho, e 

o período seco, que vai de julho até novembro (Ab’Saber, 1977; Velloso et al., 2002), em 

algumas regiões sendo extremamente severo com secas que podem durar anos. Ao longo 

dessa distribuição, a Caatinga é dividida em duas faixas de vegetação que correspondem 

também a dois tipos distintos de paisagem: o Agreste, definido por Rizzini (1997) como 

uma área de maior umidade por estar próximo ao mar e possuir solo mais profundo, com 
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vegetação mais alta e densa e com um regime de chuvas maior, a outra corresponde ao 

Sertão, que é uma paisagem mais característica da Caatinga propriamente dita, com 

umidade relativamente mais baixa, regime de chuvas menor e concentrado em poucos 

meses e paisagem mais árida.  

O trabalho de campo para este estudo foi realizado principalmente na mesorregião 

do Agreste, precisamente na Fazenda Tanques, município de Santa Maria (5,854ºS, 35, 

701º W; datum WGS84, 137 m elev.), Rio Grande do Norte, Brasil. Neste município é 

comum a presença de afloramentos rochosos com agrupamentos de bromélias 

Encholirium spectabile.  

Observações complementares foram realizadas em outras regiões do Nordeste do 

Brasil, sendo estas: Pedra da Boca, munícipio de Passa e Fica, Rio Grande do Norte (6° 

26' 11'' S,  35° 38' 34 W'' atum WGS:84, 181m elev.), situado também na mesorregião do 

Agreste Potiguar, clima e vegetação semelhantes aos do município de Santa Maria, e 

presença de grandes quantidades de afloramentos rochosos com a presença de E. 

spectabile. As demais regiões foram Estação Ecológica do Seridó (ESEC-Seridó), no 

munícipio de Serra Negra do Norte, Rio Grande do Norte, (06 ° 34'36.2 ”S, 37 ° 15'20.7” 

W, datum: WGS84, altitude: 192 m), que engloba uma área de Caatinga de 1.166,38 

hectares. O clima é semiárido, quente e seco (Ab`Saber, 1974), com uma estação chuvosa 

que predomina entre março e maio, e chuvas que variam entre 500 e 800 mm/ano. A 

vegetação do é hiperxerófila arbórea; o solo é coberto com extrato herbáceo na estação 

chuvosa, que é bastante reduzido na estação seca (Varela-Freire, 2002), e apresenta vários 

afloramentos rochosos com a presença de E. spectabile. Outra área foi o Lajedo do Pai 

Mateus, Cabaceiras, estado da Paraíba (07º 29' 20" S, 36º 17' 14" W, datum WGS:84, 

388m elev.), que apresenta vegetação e clima parecidos com a ESEC-Seridó, porém com 

regime pluviométrico menor (ver Rodrigues, 2000).  

Procedimentos metodológicos  

   As observações realizadas durante este trabalho foram feitas entre os anos de 2011 

- 2018, sendo este estudo parte do projeto que buscou conhecer a fauna associada à 

bromélia rupícola Encholirium spectabile no semiárido brasileiro. Todos os meses 

durante os anos de estudo íamos a campo para as observações e coletas de espécies que 

estavam associadas à E. spectabile, incluindo as observações dos visitantes florais. Para 

as observações, três afloramentos rochosos de cerca de 9000 m2 foram escolhidos, nos 
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quais grandes densidades de bromélias (Encholirium spectabile) estão presentes e se 

desenvolvem formando touceiras, que acabam por atrair várias espécies de animais. 

As observações iniciavam durante o dia, às 07:00 horas da manhã e se estendiam 

até às 18:00 horas, e durante à noite das 19:00 horas até 23:59 horas, totalizando cerca de 

4.800 horas de esforço amostral. As observações e coletas dos indivíduos associados às 

bromélias foram feitas de forma direta, sem uso de equipamento óptico. As observações 

focais foram feitas a uma distância média de dez metros das bromélias, para evitar a 

interferência nas atividades dos animais, principalmente as aves e morcegos. Cada 

avistamento era anotado em um caderno de campo e cada indivíduo era fotografado para 

posterior identificação por especialistas de cada grupo. A maioria dos indivíduos foram 

identificados através de fotografias digitais, para evitar coletas desnecessárias e quando 

necessário, no caso dos répteis e anfíbios, estes eram coletados manualmente e 

acondicionados em sacos plásticos e posteriormente levados ao laboratório de 

Herpetologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte para identificação. Para 

as demais áreas, foram feitas visitas esporádicas com o intuito de observar se havia 

interações semelhantes com as encontradas na área principal de estudo. Essas visitas 

ocorreram em 2011, 2012, 2014 e 2015. A duração de cada visita variou entre as áreas, 

durando cerca de dois dias em Passa e Fica e Cabaceiras, a quatro dias na Esec-Seridó. A 

composição taxonômica dos invertebrados da nossa amostra em nível de ordem (Tabela 

1), é semelhante à fauna documentada anteriormente, associada com bromélias 

fitotelmatas em outros estudos (Picado, 1913; Laessle, 1961; Cotgreave, 1993; 

Richardson, 1999; Kitching, 2000). Quando possível a identificação, chegamos até nível 

de espécie, porém para evitar erros de identificação, optamos por deixar a identificação 

até o nível inferior. 

Para todos os grupos registrados em associação com E. spectabile, observamos o 

tipo de relação que os mesmos desenvolviam com as bromélias (guilda trófica), e com 

base numa pesquisa bibliográfica sobre a biologia de todos os grupos animais registrados, 

elencamos as interações existentes entre tais espécies e E. spectabile na área de estudo, 

atribuindo para cada táxon a guilda a que pertencia (Blondel, 2003).  

Levantamento bibliográfico 

Esta parte do trabalho foi realizado através de um levantamento bibliográfico de 

artigos e livros publicados em meio digital e impresso, que abordassem o tema geral: 
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“Interação entre a biodiversidade e Encholirium spectabile”. Para ter acesso a estes 

trabalhos uma pesquisa bibliográfica foi realizada nos principais sites de busca de 

periódicos brasileiros e internacionais. Os sites de buscas utilizados foram: Google, 

Google Scholar, Scielo, Portal de Periódicos Capes, Web of Science, Scopus e 

Biodiversity Heritage Library, utilizando-se as palavras-chave: Fauna + Encholirium, 

Fauna associada + Macambiras, Biodiversidade + Encholirium, Interações + 

Encholirium, Uso de Encholirium, Registro de + Encholirium, Visitantes Florais + 

Encholirium, Anfíbios + Répteis + Aves + Mamíferos + Encholirium, Invetebrados + 

Vertebardos + Encholirium em português e inglês.  

 A metodologia utilizada está de acordo com os elementos da análise de conteúdo 

sistematizada em Bardin (2010), onde a padronização da pesquisa garante resultados mais 

homogêneos. Alguns artigos e livros foram acessados em bibliotecas públicas ou nos 

acervos pessoais dos próprios autores.  

Experimento utilizando os vertebrados para testar a importância das bromélias para à 

fauna local 

 Assim como para os invertebrados, em 2016, uma mineradora irregular se instalou 

na área onde realizamos as observações, e esta começou a extrair parte das bromélias de 

um dos afloramentos para a exploração das rochas graníticas, o que causou grandes danos 

às touceiras das bromélias, inclusive com efeitos negativos para nossa pesquisa. Visto os 

danos que a retirada das bromélias causaria para à fauna local, e após à saída da 

mineradora do local, iniciamos um estudo para compreender como a perda das bromélias 

leva à diminuição da fauna local, tanto para os invertebrados como para os vertebrados. 

Para isso, elaboramos uma metodologia que pudesse contemplar esse monitoramento, 

então no início do ano de 2017 iniciamos o monitoramento dos afloramentos impactados 

e dos não impactados, para posterior comparação entre ambos. 

 Para a coleta destes dados, utilizamos quadrantes de cinco metros de largura por 

cinco metros de extensão (5 m X 5 m), sorteados de maneira aleatória, e que contemplasse 

bromélias intactas, bromélias danificadas e só o próprio afloramento, sem bromélias. Isso 

para testarmos a hipótese de que a perda das bromélias devido ao impacto da mineiração 

pode causar perda da biodiversidade local. Cada quadrante era sorteado antecipadamente, 

e sempre o mesmo observador fazia a vistoria das bromélias e do afloramento à procura 

dos espécimes. Cada observação se iniciava a uma distância de cinco metros da área 



97 
 

escolhida, isso para evitar a fuga dos exemplares quando percebiam a presença do 

observador, e o mesmo ia se aproximando lentamente à procura dos espécimes, até chegar 

próximo o bastante para a vistoria minuciosa das touceiras. Cada vistoria teve o tempo 

padronizado de 10 minutos. Cada exemplar observado era anotado em uma planilha e 

fotografado para identificação até nível de espécie, quando possível, e cada indivíduo era 

contabilizado para as análises posteriores.  

 Para cada uma das três categorias de hábitat (touceiras de bromélias intactas, 

touceiras de bromélias danificadas e afloramento rochoso sem cobertura vegetal) foram 

feitas dez réplicas por mês, durante 12 meses, em 2017 e 11 meses em 2018, sempre em 

locais diferentes dos afloramentos e em horários diferentes. Esta metodologia de coleta 

visou possibiltar abranger o máximo possível a heterogeneidade espacial relacionada as 

3 categorias de habitat e bem como a diversidade do comportamento circadiano de 

forrageio dos organismos amostrados.  

Para cada uma das três “categorias de hábitat”, calculamos os índices de 

diversidade de Shannon-Wiener (H`) e o índice de Simpson (1-D) (Magurran, 1988), 

também fizemos uma análise de similaridade utilizando o índice de similaridade de 

Jaccard. Este índice aponta a proporção de espécies compartilhadas entre as amostras em 

relação ao número total de espécies registradas (Wolda, 1981). O dendrograma foi obtido 

através de uma matriz de presença e abundância dos grupos taxonômicos registrados entre 

as três “categorias de hábitats” pelo método de médias ponderadas por agrupamento 

(UPGMA). Os dados foram rodados no Software Past 3, utilizando o bootstrap de 10000 

aleatorizações.  

Para testarmos se houve diferenças significativas entre a composição taxonômica 

das três “categorias de hábitats” realizamos uma ANOVA One Way no software SPSS 

versão 23. Para testarmos o efeito da sazonalidade sobre à abundância da fauna de 

vertebrados associados à E. spectabile durante os anos de 2017 e 2018 utilizamos um 

teste-t (Zar, 1996). Para isso, dividimos cada ano em duas estações, seca e chuvosa, de 

acordo com o perfil pluviométrico da região, então comparamos as médias da abundância 

por estação. Os dados seguiram a distribuição normal e adotamos a significância do p de 

0.05.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A diversidade e a riqueza de espécies encontradas durante os seis anos de coletas 

e observações foram altas, com cerca de 25 ordens, 75 famílias e mais de 76 gêneros de 

invertebrados e vertebrados associados às bromélias rupícolas (Encholirium spectabile) 

no agreste do Rio Grande do Norte, Brasil (Tabela 6). Quanto à revisão bibliográfica, 

apenas dez trabalhos foram encontrados nos acervos digitais relatando à presença de 

animais nas touceiras de E. spectabile (Tabela 8). São trabalhos variados, porém, em sua 

maioria são de visitantes florais de E. spectabile, também encontramos trabalhos sobre 

utilização como abrigo e construção de ninhos.   

Tabela 6 - Taxons registrados em associação com Encholirium spectabile, durante as 

amostragens mensais ao longo do período de 2011-2018, na Fazenda Tanques, município 

de Santa Maria, Rio Grande do Norte, Brasil. Nec: Nectarívoros; Her: Herbívoros; Det: 

Detritívoros; Nid: Nidificadores; Pre: Predadores; Ref: Refúgio. 

Order Family Species                                  Use 

Hymenoptera Apidae Apis melífera Nec 

  Trigona spinnipes Nec 

  Centris sp. Nec 

  Xylocopa abbreviata Nec, Nid 

 Vespidae Polistes canadenses Nid, Det 

 Evaniidae - Par 

 Ichneumonidae - Par, Pre 

 Formicidae Crematogaster sp.  Nec, Nid, Det 

  Camponotus sp 1 Nec, Nid, Det 

  Camponotus sp 2 Nec, Nid, Det 

Coleoptera Curculionidae - Det, Ref 

 Elateridae - Her, Det 

 Scarabaeidae - Det 

 Cerambycidae - Her 

 Carabeidae - Det 

Hemiptera Reduviidae - Nec, Nid 

 Cicadellidae - Nec, Ref 

 Scutelleridae - Her, Ref 
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 Pentatomidae - Her, Ref 

 Coreidae - Her, Ref 

Blattodea - - Nec, Det, Nid 

Lepidoptera Castniidae  Nec, Nid, Ref 

 Geometridae - Nec, Nid, Ref 

 Lycainidae - Her, Nid, Ref 

 Sphingidae - Nec, Nid, Ref 

Odonata Anisoptera - Pre 

 Zygoptera - Pre 

Orthoptera Acrididae - Her, Ref 

 Gryllidae - Her, Ref 

 Proscopiidae - Her, Ref 

 Tettigonidae - Her, Ref 

 Romaleidae - Her, Ref 

 Phaneropteride - Her, Ref 

Mantodea Photinainae - Pre 

 Stagmatopterinae - Pre 

 Vatinae - Pre 

Isoptera Termitidae - Det 

Diptera Culicidae - Hem 

 Psychodidae - Nec 

 Tabanidae - Hem 

 Ulidiidae - Nec 

Arachnida Araneidae - Pre, Nid 

 Erithrognathidae - Pre 

 Lycosidae - Pre 

 Pholcidae - Pre, Nid 

 Pisauridae - Pre 

 Salticidae - Pre, Nid 

 Selenopidae - Pre 

 Theridiidae - Pre, Nid 

 Theraphosidae - Pre 

Scorpionida Buthidae Rhopalurus rochai Pre 
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Tityus stigmurus Pre 

 Bothriuridae Bothriurus asper Pre 

Opilione Gonypeptidae - Pre 

Diplopoda Julidae Julus sp. Det 

 Polydesmidae Polydesmus sp. Det 

Mollusca Steptaxidae Streptarmon sp. Det 

Anura Hylidae Boana raniceps Pre, Ref 

  Corythomantis greeningi      Pre, Ref 

  Dendropsophus nanus Pre, Ref 

  Scinax x-signatus Pre, Ref 

 Phyllomedusidae Pithecopus nordestinus Pre, Ref 

Lizards Mabuyidae Mabuya agmosticha Pre, Nid, Ref 

 Gekkonidae Hemidactylus agrius Pre, Nid, Ref 

 Phyllodactylidae Phyllopezus pollicaris Pre, Ref 

  Gymnodactylus geckoides Pre, Ref 

 Tropiduridae Tropidurus hispidus Pre, Ref 

  Tropiduris semitaeniatus Pre, Ref 

Snakes Boidae Epicrates assisi Pre 

 Dipsadidae Lygophis dilepis Pre 

  Oxyrhopus trigeminus Pre 

  Philodryas olfersii Pre 

  Thamnodynastes almae Pre 

  T. Phoenix Pre 

  Leptodeira annulata Pre 

             Birds Trochilidae Amazilia leucogaster  Nec 

  Chrysolampis mosquitos Nec 

  Chlorostilbon lucidus Nec 

  Eupetomena macroura Nec 

  Heliomaster squamosus Nec 

 Columbidae Columbina picui Nid 

  Columbina minuta Nid 

 Mimidae Mimus saturninus Pre 

 Polioptidae Polioptila plúmbea Pre 
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 Icteridae Icterus jamacaii Nec, Pre 

  Icterus pyrrhopterus Nec, Pre 

 Tyrannidae Pitangus sulphuratus Pre 

 Thaurapidae Coereba flaveola Nec, Pre, Nid 

 Caprimulgidae Nyctidromus 

hirundinaceus 

Pre, Nid 

  Hydropsalis torquata Pre, Nid 

 Strigidae Athene cunicularia Pre 

Chiroptera Phyllostomidae Glossophaga soricina Nec 

  Lonchophylla mordax Nec 

  Phyllostomus discolor Nec 

Rodentia Caviidae Cavea aperea Her, Ref 

 Echimyidae Tchrychomis apereoides Her, Ref 

 Cricetiidae Akodon sp. Pre, Ref 

  Wiedomys pyrrhorhynos Pre, Ref 

Marsupialis Didelphidae Didelphis albiventris Nec, Pre 

  Gracilinanus agilis Ref 

Primatas Callitrichidae Callithrix jacchus Nec, Pre 

Carnivora Mustelidae Galictis cuja Pre 

 

 

   

 

Com relação ao tipo de uso das touceiras de E. spectabile, 76.6% dos indivíduos 

utilizaram como Hábitat (Refúgio, Termorregulação, Reprodução e Forrageio), e 24.4% 

como Recurso Alimentar (Nectar, Pólen e Tecidos) (Tabela 7; Figura 2 e 3). Quanto as 

categorias de uso, as espécies se distribuíram da seguinte forma Refúgio: 38.3%. 

Predadores: 22.8%, Nectarívoros: 13.4%, Nidificadores: 11.9%, Herbívoros: 6.4%, 

Detritívoros: 4.9%, Parasitoides:0.99%, e Hematófagos:0.99%. 
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Tabela 7 - Categorias de uso atribuídas às espécies registradas em associação com 

Encholirium spectabile, na Fazenda Tanques, Santa Maria, Rio Grande do Norte, Brasil. 

Nos: número de espécies; F%: frequência relativa. 

USAGE CATEGORIES NOS F% 

Nectarivores 27 13.4 

Herbivorous 13 6.4 

Detritivores 10 4.9 

Nidifiers 24 11.9 

Predators 46 22.8 

Parasitoids 2 0.99 

Hematophagous 2 0.99 

Refuge 77 38.3 

 

 

 

 

 

Tabela 8 - Relação dos trabalhos publicados em revistas científicas que abordaram o 

tema geral: fauna associada à Encholirium spectabile na região semiárida do Brasil, 

abordando o tipo de uso pela fauna, o táxon e a referência do artigo. 

Tipo de uso Taxa Referência 

Construção de ninho Xylocopa abbreviata Ramalho et al. 2004 

Visitantes florais Abelhas Lorenzon et al. 2003 

Construção de ninho X. macambirae Zanella & Silva 2010 

Consumo de néctar Callithrix jacchus Amora et al. 2012 

Refúgio Hemidactylus agrius Jorge et al. 2014 

Refúgio e forrageio Mabuya agmosticha Sales et al. 2015 

Visitantes florais Diversos Queiroz et al. 2016 

Refúgio  Wiedomys pyrrhorhynos Cruz et al. 2017 

Refúgio Gracilinanus agilis Cruz et al. 2017 
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Visitante floral Xeronycteris vieirai Cordero-Schmidt et al. 2017 

Visitantes florais Diversos Jorge et al. 2018 

   

 

Importância das bromélias para à fauna de vertebrados 

Quanto as comparações entre as bromélias intactas, danificadas e afloramentos 

rochosos, as bromélias intactas foram absolutamente mais diversas e abundantes em 

espécies que as bromélias danificadas e os afloramentos (Figura 18). O resultado da 

ANOVA mostrou que foi significativo a diferença entre as três categorias (gl = 2, F = 

7.089, P = 0.003). O teste a posteriori HSD de Tukey mostrou que as diferenças mais 

Figura 16 - Número de espécimes registradas em associação com Encholirium spectabile, 

e as categorias de uso pelas mesmas durante os anos de 2011-2018 na Fazenda Tanques, 

Santa Maria, Rio Grande do Norte, Brasil. A - Número de indivíduos de invertebrados; B 

- Número de indivíduos vertebrados; C- Número de indivíduos dos visitantes florais; D- 

Número de espécies registrados em cata categoria de uso das bromélias. 
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significativas foram entre as Bromélias Intactas comparadas às Bromélias Danificadas (P 

= 0.013), e não significativo entre as Bromélias Intactas com os Afloramentos Rochosos 

(P = 0.996) (Figura 18).  Com relação aos efeitos da sazonalidade sobre à composição da 

fauna de vertebrados, o teste-t mostrou não ser significativa a diferença entre a riqueza de 

espécies com relação às estações seca e chuvosa total (t = 4.339, gl = 5, P = 0.065); nem 

quanto à abundância total (t = 1.204, gl = 5, P = 0.283) (Figura 18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 - Número médio de indivíduos registrados entre os anos de 2017 e 2018 nas touceiras 

de Encholirium spectabile. A- Número total de indivíduos registrados entre as estações chuvosa 

e seca entre os anos de 2017 e 2018; B- Número médio de indivíduos registrados entre os anos de 

2017 e 2018, na Fazenda Tanques, Santa Maria, Estado do Rio Grande do Norte, Brasil. 
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As macambiras-de-flecha como engenheiras de ecossistemas e seu papel como 

formadora de hábitat 

Porembski, (2007), cita a importância dos afloramentos rochosos para à 

diversidade de organismos ao longo de sua distribuição, o isolamento dos afloramentos 

em “ilhas”, leva a uma certa especialização dos organismos que os colonizam. Ainda 

segundo o autor, este cita a necessidade de especialização pelas plantas para ocuparem 

esses afloramentos. A ocupação dos afloramentos pelas plantas exige que estas consigam 

tolerar altas temperaturas, a nutrição tem que ser especializada, além de os nutrientes 

serem escassos nestes hábitats. 

 

Figura 18 - Diferenças entre à abundância entre as bromélias intactas, bromélias 

danificadas e afloramento rochoso. A - Média total de espécimes registrados em cada 

categoria de hábitat. B - Média da abundância de táxons registrados em cada categoria 

de hábitat entre os hábiats. 
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 As bromélias rupícolas do gênero Encholirium, particularmente Encholirium 

spectabile, se desenvolvem em afloramentos rochosos por todo o Nordeste e parte do 

Sudeste brasileiro (Forzza, 2005; Forzza & Zappi, 2011). Os afloramentos onde essas 

bromélias ocorrem são completamente expostos às intempéries.  As bromélias acabam 

formando abrigos contra à exposição direta da luz solar e das chuvas, além de fornecerem 

abrigos sombreados, o interior das bromélias também fornece umidade relativa mais alta 

que o exterior (Jorge, 2015). Em um ambiente com déficit hídrico e com altas 

temperaturas diárias como na Caatinga, e mais ainda em afloramentos rochosos, um 

abrigo com temperatura amena e umidade mais alta, se torna um ótimo recurso a ser 

explorado, principalmente no período de seca, onde se têm altas temperaturas e umidade 

do ar muito baixa (Jorge, 2015). 

Não só as plantas que colonizam afloramentos rochosos precisam ser 

especializadas, os animais também enfrentam as mesmas condições impostas às plantas. 

A fauna que habita afloramentos rochosos em ambientes semiáridos também é 

especializada para a vida nesses locais. Por exemplo, o lagarto tropidurídeo (Tropidurus 

semitaeniatus), é uma espécie que habita os afloramentos rochosos do Nordeste e parte 

do norte e Centroeste do Brasil. Esse lagarto apresenta uma adaptação à vida em 

afloramentos rochosos, (e.g. tolerância às altas temperaturas e o corpo pode se achatar 

Figura 19 - Esquema mostrando as proporções (frequências relativas) para cada tipo de 

uso pelas espécies registradas em associação com E. spectabile, no munícipio de Santa 

Maria, Rio Grande do Norte, Brasil.  
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dorso-ventralmente), habilitando o lagarto habitar as fendas das rochas nos afloramentos 

para escapar de predadores e como abrigo durante a noite (Ribeiro & Freire, 2011).  Como 

os afloramentos exigem uma certa especialização por parte das espécies que pretendem 

viver nestes, espécies que não apresentam essas adaptações não conseguem viver em tais 

ambientes.  

 

 

 

 Devido às restrições impostas pelos afloramentos, como hábitats hostis, difíceis 

de colonizar e viver, estes são como ilhas pobres em diversidade (Araújo, 1998). Porém 

com a colonização de E. spectabile, estas aumentam a heterogeneidade dos afloramentos, 

criando locais propícios para a colonização por outras espécies que não conseguiriam 

viver nos afloramentos. O aumento da heterogeneidade do hábitat por E. spectabile é um 

processo crucial para o ecossistema em que essas plantas ocorrem, pois, esse aumento na 

heterogeneidade fomenta o aumento na biodiversidade de regiões com afloramentos, 

criando locais apropriados para à fauna local. 

Figura 20 - Categorias de uso (guildas tróficas) encontradas nas touceiras de E. spectabile 

no município de Santa Maria, Rio Grande do Norte, Brasil. Os círculos (N) representam 

à proporção (número de espécies) registrada, e os traços (F) representam à frequência 

relativa de espécies que utilizaram E. spectabile.  
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A formação das touceiras de E. spectabile em formato de “ilhas”, nos 

afloramentos rochosos atrai uma grande variedade de táxons.  Essas “ilhas de bromélias” 

funcionam como refúgios para as espécies que compõem a comunidade local, que ao 

longo do dia e da noite procuram as bromélias para realizarem suas atividades, sejam 

estas, forrageio, abrigo do sol ou refúgio contra predadores, sítio de reprodução e 

termorregulação. Um dos pontos principais que garantem as bromélias rupícolas 

(Encholirium) como elemento chave nos afloramentos é o formato de suas folhas. As 

folhas destas bromélias são fortemente aculeadas (Forzza, 2005), isto é, apresentam 

bastante espinhos nas bordas e esses espinhos são curvados em ambas as direções (para 

frente e para atrás) garantindo que a planta não seja fácil de ser danificada por herbívoros. 

Porém, só os espinhos nas folhas não garantem um local apropriado para os animais, mas 

sim a forma como estas folhas aculeadas se organiza, em formato de roseta. Sendo esta 

organização o ponto crucial na formação dos hábitats e microhabitats para a fauna. Além 

do formato em roseta das folhas, E. spectabile formam grandes aglomerados chamados 

de touceiras. A formação destas touceiras garante ainda mais a formação de locais 

apropriados para a fauna, pois formam “fortalezas” quase impenetráveis para animais 

maiores, e atraí uma gama de organismos que as utilizam de diversas formas como citado 

anteriormente, principalmente invertebrados.  

Ao formarem esses locais através de suas folhas, E. spectabile atuam como 

engenheiras de ecossistemas, criando estruturas que não existiam antes. As folhas das 

macambiras criam estes locais que servem de hábitats e microhabitats para outras 

espécies, criando teias tróficas que não seriam possíveis sem essas bromélias. Como E. 

spectabile cria estruturas através de suas próprias folhas, estas são consideradas 

engenheiras autogênicas, segundo as definições Jones et al., (1994).  

Ao criarem as estruturas através de suas folhas, E. spectabile subsidiam a 

colonização dos afloramentos para muitos organismos, principalmente invertebrados. Os 

invertebrados como um todo, constituem o grupo taxonômico mais abundante em 

bromélias (Picado, 1913; Laessle, 1961; Cotgreave et al., 1993; Richardson 1999; 

Kitching, 2000), devido a esse fato a maioria dos trabalhos estão concentrados nesse 

grupo, porém os vertebrados também exercem papel crucial na estruturação das relações 

ecológicas em bromélias, seja através da ciclagem de nutrientes por girinos nos fitotelmos 

(Romero et al., 2010), como predadores (Jorge, 2015), ou como visitantes florais (Queiroz 

et al., 2016; Jorge et al., 2018). 
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 Quase todos os trabalhos existentes na literatura sobre o tema fauna de 

macroinvertebrados associados às bromélias são com bromélias fitotelmatas (Benzing, 

2000; Kitching, 2000), sendo estes predominantemente voltados as relações existentes 

entre a fauna e o fitotelmo e a ciclagem de nutrientes dentro do fitotelmo. Porém, 

Richardson, (1999), cita que a arquitetura das bromélias é muito variada e cria ambientes 

variados para uma gama de organismos, além do fitotelmo.  

De acordo com nossos resultados e com vários trabalhos publicados, parece haver 

uma tendência ao uso de bromélias como hábitats e microhabitats por alguns grupos 

animais, os mais icônicos são os anfíbios (Peixoto, 1995; Sabbagh et al., 2017) que 

estabeleceram relações de interdependências com as bromélias. Porém, o interessante é 

que outros grupos pouco lembrados quando se refere ao uso de bromélias, também 

apresentam essa tendência ao uso dessas plantas, é o caso dos lagartos e das serpentes. 

Quase todos os gêneros de serpentes e lagartos registrados no presente estudo já foram 

registrados em outras bromélias, todas fitotelmatas. Por exemplo, a espécie de lagarto, 

Mabuya macrorhyncha, muito semelhante morfológica e filogeneticamente à M. 

agmosticha (Jesus et al., 2005; Miralles & Carranza, 2010), é constantemente registrada 

em bromélias  fitotelmatas da Mata Atlântica brasileira (Freire, 1996; Rocha & 

Vrcibradic, 1998),  assim como Gymnodactylus geckoides e Hemidactylus brasilianus  

que foram registradas na folhagem das bromélias-tanque Hohenbergia e Aechmea em 

área de Restinga e Mata Atlântica no leste do Rio Grande do Norte (Freire, 1996; Santos 

et al., 2003). Assim como para o gênero Tropidurus (Oliveira et al. 1994), e Phyllopezus 

registrados em bromélias de solo de restingas da Mata Atlântica (Vanzolini 1968). Para 

as serpentes não é diferente, pois a riqueza encontrada neste estudo é muito semelhante 

com a encontrada em estudos similares com bromélias tanques nas restingas do Rio de 

Janeiro, onde foram registradas as espécies, Lygophis dilepis, Oxyrhopus petola, 

Philodryas olfersii e Thamnodynastes cf. strigilis, que também utilizam as bromélias 

como sítio de forrageamento (Rocha & Vrcibradic, 1998; Schaefer & Duré, 2011); e 

Leptodeira annulata em bromélias epífitas no Equador (McCracken & Forstner, 2014). 

Sugerimos haver uma tendência ao uso de bromélias pelas espécies (gêneros) registradas 

no presente estudo e em outros, assim como também para os anfíbios. 

Nossos resultados confirmam os pressupostos de Richardson, (1999), de que a 

arquitetura das bromélias cria ambientes variados que propiciam aos animais hábitats e 
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microhabitats favoráveis as mais variadas atividades, mostrando que as bromélias mesmo 

sem fitotelmo, são também de fato importantes componentes de um ecossistema. 

 

Interações tróficas nas touceiras de Encholirium spectabile 

A arquitetura foliar imbricada das macambiras-de-flecha (Encholirium spectabile) 

cria diversos tipos de ambientes, que formam diferentes tipos de hábitats. Essa variedade 

de hábitats (i.e. folhas verdes emaranhadas, folhas secas emaranhadas e haste de floração) 

atrai uma variedade de organismos como mencionado anteriormente (Figura 3). A grande 

abundância de invertebrados em meio à E. spectabile, atrai também muitos predadores, 

sejam estes outros invertebrados, como aranhas, escorpiões, louva-a-deus, libélulas e 

neurópteros, mas também vertebrados predadores como anfíbios, lagartos, cobras, ratos 

selvagens, aves predadores de invertebrados e de outras aves, mamíferos como furões 

(Galictis cuja) se valem das touceiras para forragearem, criando uma teia alimentar 

estruturada sob às bromélias, assim como documentada em bromélias tanques (Kitching, 

2000). 

Durante as observações e coletas podemos observar muitas interações tróficas nas 

touceiras de E. spectabile, muitos registros de predação entre às espécies associadas à E. 

spectabile. As interações tróficas observadas são em sua maioria registros de predação e 

tentativa de predação. Observamos predação principalmente entre serpentes, lagartos e 

anfíbios, assim como entre lagartos e anfíbios sobre os invertebrados. Observações do 

forrageamento de lagartos e anfíbios mostraram que estes se alimentam de quase todas as 

ordens de invertebrados registrados no presente estudo, sendo os invertebrados a base da 

cadeia alimentar nas touceiras de E. spectabile, a exemplo de muitos outros estudos sobre 

dieta de répteis e anfíbios (Vrcibradic & Rocha, 1996; 1998; Ferreira et al., 2012). Os 

registros mais específicos de predação entre as espécies foram entre serpentes predando 

anfíbios (Thamodynastes almae predando Scinax x-signatus e Boana raniceps, assim 

como Lygophis dileps predando S. x-signatus). Serpentes predando lagartos, (Phylodrias 

olfersii predando Tropidurus semitaeniatus e Gymnodactylus geckoides). 

Os lagartos forrageiam entre as folhas à procura de invertebrados, observamos 

Mabuya agmosticha (Ver Cap. 1), e G. geckoides forrageando com mais frequência nas 

folhas, já Hemidactylus agrius é rotineiramente observado forrageando nas hastes de 

floração, em busca de insetos que visitam as florações. H. agrius forrageia de espreita a 

espera de mariposas e besouros que procuram às florações. Estes são registros mais 

pontuais que observamos ao longo das observações, porém coletamos dados mais 
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precisos sobre a dieta de duas espécies de lagartos: M. agmosticha e H. agrius, dados que 

serão publicados em outros estudos. 

Além das observações das relações tróficas entre a herpetofauna, observamos de 

maneira mais ampla interações tróficas entre muitos outros organismos. As aranhas são o 

grupo que mais facilmente são observados predando outros organismos nas touceiras de 

E. spectabile, devido à grande abundância e no caso das construtoras de teias, por serem 

organismos que não se locomovem muito. Registramos aranhas predando coleópteros, 

dípteros, hemípteros, himenópteros, blatídeos, ortópteros e até outras aranhas. Assim 

como as aranhas, os mantódeos (louva-a-deus) também são frequentemente observados 

predando outros animais, como coleópteros, dípteros e ortópteros.  

Os pássaros também são predadores que frequentemente são observados 

forrageando em E. spectabile, principalmente nas florações, estes capturam insetos que 

ficam nas mesmas. Dentre as espécies registradas, as mais comuns são Sibite-relógio 

(Coereba flaveola), Bem-te-vi (Pitangus sulphuratus), Balança-rabo-de-chapéu-preto 

(Polioptila plumbea) e Sabiá-da-mata (Mimus saturninus), todos considerados 

predadores de insetos. Além dos predadores mencionados, aves predadoras de topo foram 

observadas de espreita nas hastes de Encholirium spectabile, a coruja-buraqueira (Athene 

cunicularia) e o Caburé (Glaucidium brasilianum), caçam de espreita no topo das hastes 

de floração à procura de outras aves e possivelmente roedores e, até morcegos que se 

aproximam das florações para se alimentarem do néctar.  

Os mamíferos também ocupam as touceiras de E. spectabile, sendo os roedores os 

mais comuns. Na Fazenda Tanques, outras espécies de mamíferos também foram 

registradas, sendo estas, o furão-pequeno (Galictis cuja: Mustelidae), e o gambá-de-

orelha-branca (Didelphis albiventris: Didelphidae) ambos são onívoros que se alimentam 

de vários grupos, como invertebrados, anfíbios, répteis e outros mamíferos menores, e 

potencialmente dos morcegos Lonchophylla mordax e Glossophaga soricina, que são 

frequentemente observados visitando as florações. 

 

Interações com espécies Nectarívoras 

Encholirium spectabile florece durante quase todo o ano na área de estudo, com 

predominância durante o período de seca, apresenta floração assincônica, com indivíduos 

florescendo em diferentes períodos (Jorge et al. 2018). As florações de E. spectabile 

fornecem recursos para uma grande variedade de organismos, seja via disponibilidade de 

néctar, ou via tecidos florais (Queiroz et al., 2016; Jorge et al., 2018). Na área de estudo, 
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cerca de 24 espécies foram registradas se alimentando nas flores de E. spectabile (Jorge 

et al. 2018); porém, outros trabalhos também registraram espécies que se alimentam nas 

florações.  

Interações tróficas são frequentes nas florações de E. spectabile, os grupos mais 

frequentes registrados foram as abelhas, seguido das baratas e vespas, porém, também 

registramos várias espécies de mariposas,  duas de morcegos, quatro beija-flores, e outras 

aves que fazem visitas às florações (Jorge et al., 2018)), Queiroz et al., (2016), registraram 

uma espécie diferente de beija-flor (Heliomaster squamosus) e um morcego 

(Phyllostomus discolor), além do gambá-de-orelhas-branca (Didelphis albiventris). 

Além das espécies mais comumente registradas em florações de bromélias, como 

invertebrados, beija-flores e morcegos, também houve registro de grupos pouco 

frequentes como visitantes florais de bromélias, como o gambá-de-orelhas-branca   

Didelphis albiventris (Queiroz et al., 2016), e o sagui-de-tufos-brancos Callithryx jacchus 

(Amora et al., 2012). A ocorrência de um marsupial e um primata não é tão comum nas 

flores de bromélias, apesar de já ter sido registrado a presença de outros saguis em 

bromélias, Callithryx geoffroyi em bromélias-tanque no Espírito Santo (Leme & Marigo, 

1993), e Lentopithecus rosalia em bromélias do Rio de Janeiro (Benzing, 2000). Com 

relação ao sagui-de-tufos-brancos (Callithryx jacchus), segundo os autores, uma parte 

significante da dieta desta espécie no estado de Sergipe durante a época seca provém do 

néctar das flores de E. spectabile (Amora et al., 2012), sendo um recurso imprencidível 

para essa espécie e muitas outras, principalmente no período de seca. 

Interações adicionais também ocorrem entre outros grupos de invertebrados que 

utilizam as flores de Encholirium spectabile, sendo as principais entre formigas dos 

gêneros Crematogaster e Camponotus. Estas interagem com cigarrinhas (Hemiptera: 

Cicadellidae), e com larvas da borboleta Strymon serapio (Lepidoptera: Lycanidae), em 

um tipo de associação benéfica para ambos os grupos (Jorge et al. 2018). Além desses 

registros, foram observados outros invertebrados que se alimentam dos tecidos florais das 

bromélias, muitos Hemipteros (Reduviidae, Coreidae e Pentatomidae), muitas moscas das 

famílias Uliididae e Tabanidae, além dos Afídios. Todas essas potenciais presas atraem 

muitos predadores como aranhas-carangeijos da família Pholcidae, Mantídeos, vespas 

preadoras, e passáros como o Coereba flaveola, Polioptila plumbea, Pitangus 

sulphuratus, Icterus jamacaii e o Icterus pyrrhopterus, e o por último, seus potenciais 

predadores a coruja-buraqueira Athene cunicularia e o caburé Glaucidium brasilianum.  
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Portanto, fica evidente que existe uma estruturação nas relações tróficas nas 

touceiras e também nas florações de E. spectabile. Apesar de necessitar de dados mais 

precisos para uma confirmação mais empírica e estruturação de uma teia trófica mais 

elaborada, podemos afirmar que a presença dessas plantas em afloramentos permite a 

criação de uma estrutura trófica que não seria possível caso não houvesse a presença 

destas nos afloramentos (Jorge et al. In prep.). 

 

Interações com Herbívoros, Detritívoros e Parasitas 

 A formação das touceiras de E. spectabile em formato circular, propicia a 

formação e acumulação de muita matéria orgânica nas laterais e no centro das touceiras. 

À medida que vai crescendo, as folhas mortas tendem a se concentrarem principalmente 

no centro da touceira, o que forma um ambiente propício para os herbívoros e detritívoros. 

Os herbívoros compõem a base das cadeias alimentares em todos os ecossistemas, não 

seria diferente com as bromélias rupícolas. Os cupins (Termitidae), junto com as formigas 

(Formicidae), as baratas (Blattodea), os Coleopteros, os Hemipteros e os Ortopteros 

compõem os grupos mais abundantes nas touceiras de E. spectabile (Figura 16), e estes 

se alimentam dos tecidos vivos e mortos dessas plantas, principalmente da floração, por 

vezes, até danificando grande parte das florações.  

À medida que esses organismos se reúnem nas touceiras à procura de alimento, 

estes atraem seus potenciais predadores e parasitas. Os predadores são outros 

invertebrados como as Libélulas (Odonata), Louva-a-deus (Mantodea), Formigas-leão 

(Neuroptera), Aracnídeos (Aranhas, Escorpiões e Opiliões) e Tabanídeos. Além dos 

vertebrados, anfíbios, lagartos, pássaros e pequenos roedores. À medida que as bromélias 

fornecem matéria orgânica para os herbívoros, estes logo servem de alimento para os 

predadores e detritívoros.  

 Os organismos detritívoros mais abundantes ao longo do ano nas touceiras de E. 

spectabile são as baratas e os cupins (Ver Cap. 4). Estes estão presentes durante os 

períodos chuvosos e principalmente nos períodos secos. Diferentemente dos Diplópodes 

(Julidae e Polidesmidae), que só ocorrem no período chuvoso, por poucos dias durante o 

ano, além de, devido sua impalatabilidade, quase não tem predadores na área de estudo. 

Já os cupins e as baratas compõem a base da dieta de quase todos os predadores 

registrados nas touceiras, com destaque para as dietas dos anfíbios e lagartos (Jorge, 

2015). 
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 Os parasitas também tiram proveito das relações existente nas touceiras, com a 

chegada dos organismos herbívoros, vem logo os predadores e os parasitas. Dentre os 

principais encontram-se os Ichneumonídeos e os Evanídeos. Os Ichneumonídeos 

parasitam uma gama de outros invertebrados, como larvas de mariposas e borboletas, e 

ninhos de louva-a-deus e baratas. Já os Evanídeos parasitam desovas de baratas, sendo 

estes menos frequentes nas bromélias. De posse desses resultados, podemos começar a 

compreender à importância de Encholirium spectabile para a estruturação das relações 

tróficas em ecossistemas do Bioma Caatinga, principalmente em áreas com a presença de 

afloramentos rochosos no semiárido brasileiro. 

 

Encholirium spectabile como sítio de nidificação  

Algumas espécies se utilizam dos abrigos formados pelas folhas impenetráveis 

das macambiras-de-flecha (Encholirium spectabile) para construírem seus ninhos, sendo 

também as touceiras destas plantas sítios de nidificação para estas espécies.  Algumas 

destas espécies desenvolveram relações de dependência dessas bromélias, como é o caso 

das abelhas mamangavas (Xylocopa abbreviata e X. macambirae). Ambas são espécies 

de abelhas solitárias que só constroem seus ninhos nas hastes de floração de E. spectabile, 

sendo estas relações de completa dependência das abelhas pelas bromélias (Ramalho et 

al., 2004; Zanella & Silva, 2010). Locais em que se retira as hastes de floração, as abelhas 

diminuem as atividades ou desaparecem (Ver Cap. 4). Foi o caso de um afloramento 

próximo ao local onde o presente estudo foi realizado, no município de Santa Maria, Rio 

Grande do Norte, Brasil, os moradores da região ao retiraram as hastes para fazerem uso 

em peças de artesanato (Ver Cap. 6), acabaram fazendo com que diminuísse muito à 

abundância das abelhas, quase não sendo mais avistadas no local (JSJ Obs. Pessoal).  

Outras espécies como a rolinha-branca (Columbina picui), e a rolinha-pequena 

(Columbina minuta) também nidificam com regularidade nas touceiras de E. spectabile. 

Estas espécies constroem seus ninhos em meio as folhas e depositam seus ovos durante o 

período reprodutivo, passando grande parte do tempo nas touceiras chocando os ovos. 

Assim como a rolinha-branca e rolinha-pequena, o bacurau-da-caatinga (Hydropsalis 

hirundinacea), e o sibite-relógio (Coereba flaveola) também nidificam em meio as 

touceiras de E. spectabile, porém estas espécies constroem seus ninhos em locais distintos 

da rolinha-branca. O bacurau-da-caatinga depositam os ovos no solo próximo às 

touceiras, ao passo que o sibite-relógio constrói nas hastes de floração secas (Figura 3).  
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Além das aves, várias espécies de lagartos Hemidactylus agrius, Phyllopezus 

pollicaris, Tropidurus hispidus, T. semitaeniatus e Mabuya agmosticha, e serpentes 

Thamnodynastes almae e Philodryas olfersii reproduzem e\ou depositam seus ovos em 

meio as folhas das bromélias. Não só os vertebrados nidificam nas macambiras, muitos 

invertebrados também, como vespas (Polistes canadenses), louva-a-deus, formigas 

(Crematogaster e Camponotus), cupins, abelhas (Xylocopa abbreviata), aranhas de várias 

famílias, mariposas e a borboleta Lycaenidae (Strymon serapio), fazem parte dos 

organismos que utilizam as macambiras como local de nidificação e criação dos filhotes. 

Todavia a utilização das hastes não se restringe ao período de floração, após a 

polinização e formação dos frutos e liberação das sementes, as hastes ainda atraem muitas 

espécies. Algumas destas utilizam como local para forragear (aranhas que constroem teias 

entre as hastes, e outras que forrageiam entre estas). Além de local de forrageio, as hastes 

servem como local de nidificação para vários organismos (louva-a-deus, formigas, 

vespas, borboletas e pássaros) e como abrigo para outras (ortópteros, hemípteros, 

neurópteros e lepidópteros), além de matéria base para a alimentação dos cupins.  

Encholirium spectabile como sítio de termorregulação  

As bromélias do gênero Encholirium são adaptadas a viverem em afloramentos 

rochosos do semiárido do Brasil, dentre todas as adaptações existentes nesse táxon para 

a vida em afloramentos, uma muito importante é a via de respiração do tipo CAM 

(Crassulacean Acid Metabolism) (Benzing, 2000). Plantas xerófitas de ambientes áridos, 

tem que evitar a perda de água durante o processo de respiração, nestas plantas a maneira 

de fazer isso é através da respiração pela via CAM, ou seja, essas plantas abrem os 

estômatos durante a noite, evitando a perda de água durante o dia, fixam o dióxido de 

carbono que é armazenado sob a forma de ácido málico que sofre reações para ser 

transformado em glicose (Smith, 1998; Benzing, 2000). Essa adaptação foi responsável 

pelo sucesso na colonização dos afloramentos rochosos (Givinish et al., 2007), e uma 

vantagem para as espécies que utilizam as folhas de E. spectabile como local para 

termorregular (Jorge, 2015).  

Plantas do tipo CAM, têm em suas folhas proteínas de choque térmico (Heat 

Chock Proteins), que mantem a temperatura interna mais estável durante o dia, evitando 

variações bruscas na temperatura interna (Taiz & Zaiger, 2002). Com isso, os animais 

têm um substrato mais estável que o restante do ambiente externo para termorregularem 

durante o dia e a noite, visto que as temperaturas do ambiente oscilam muito ao longo do 
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dia, as bromélias constituem sítios apropriados para estas atividades (Jorge, 2015; ver 

Cap. 3). A maioria dos animais que utilizam as macambiras-de-flecha como sítio para 

termorregulação são répteis e anfíbios. Tendo em vista os processos fisiológicos internos 

destes táxons, como ectotérmicos (Vitt & Caldwell, 2013), ou seja, estes organismos 

dependem da temperatura externa para se aquecerem e assim desempenhar suas funções 

metabólicas. Como ectotérmicos, estes animais têm a necessidade de um sítio adequado 

para termorregulação.  

Sítios adequados são aqueles em que as temperaturas variam pouco ao longo do 

dia, tendo um local sombreado e outro com manchas de sol para a termorregulação (Rocha 

& Vrcibradic, 1998; Vrcibradic & Rocha, 2002; Silva & Araújo, 2008). Sendo assim, as 

macambiras-de-flecha (Encholirium spectabile) são sítios adequados para a 

termorregulação, pois fornecem esses atributos, local com sombra e com manchas de sol, 

além de manterem as temperaturas constantes ao longo do dia e da noite, através das 

proteínas de choque térmicos (Jorge, 2015). 

Benefícios para as bromélias 

 Como visto ao longo do trabalho, E. spectabile são frequentemente utilizadas por 

animais para os mais variados fins. Essas plantas exercem papel crucial na vida de muitas 

espécies de animais e de outras plantas na região do semiárido brasileiro. Entretanto, quais 

os benefícios para as bromélias nessas relações? Existem benefícios para ambos os grupos 

envolvidos? 

 Plantas neotropicais da família Bromeliaceae têm suas folhas organizadas em 

formato de rosetas, um arranjo que lhes permite interceptar e reter detritos e água nas 

folhas, devido ao arranjo estrutural destas (Benzing, 2000). Além de reter a água e 

detritos, as folhas das bromélias em sua maioria podem absorver nutrientes (minerais e 

aminoácidos) através de um sistema de tricomas especializado (Sakai & Sanford, 1980), 

garantindo a essas plantas a capacidade de absorver nutrientes através de um sistema não 

usual entre as demais plantas. Apesar de não conseguir absorver moléculas complexas, 

as bromélias da subfamília Pitcairnioideae obtém nutrientes através da absorção foliar 

(Benzing, 2000; Cambuí & Mercier, 2006; Romero et al., 2006). 

 É sabido que predadores associados às plantas podem potencialmente melhorar o 

desempenho destas, removendo herbívoros, bem como fornecendo as plantas hospedeiras 

nutrientes derivados de seus detritos (i.e. fezes, exúvias, carcaças de presas, seda etc.) 

(Romero & Vasconcellos-Neto, 2004; Romero et al., 2006). Como citado, os benefícios 
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às bromélias podem ser de vários tipos, e um dos principais é a quantidade de nutrientes 

gerados pelos animais associados a essas plantas.  

A origem desses nutrientes também pode variar muito, sendo provenientes de: 

excretas dos animais, urina e fezes; a morte dos próprios animais, podendo ser as presas 

ou mesmo os predadores que geram carcaças que vão decompondo ao longo do tempo e 

gera nutrientes; exúvias; além de outras formas, como restos de teias de aranhas, e folhas 

que vão decompondo dentro das rosetas. Os roedores contribuem de forma significativa 

com a formação de um tipo de adubo através de suas fezes, esses grupos defecam em 

grandes quantidades nas bases das touceiras, o que acarreta o acúmulo de matéria 

orgânica disponível para as bromélias, e para outras plantas que crescem em meio a suas 

touceiras como cactos, urtigas e trepadeiras. 

As espécie de mamíferos mais comumente registradas nas touceiras de E. 

spectabile são o preá (Cavea aperea: Caviidae), seguido do punaré (Tchrychomis 

apereoides: Echimyidae), ambas são roedores comuns no Bioma Caatinga e que 

forrageiam em meio as touceiras de E. spectabile, e juntos acabam deixando muitas fezes 

no meio das touceiras, o que possivelmente serve como adubo para as bromélias e para 

outras plantas que crescem em meio as touceiras.  Além das duas espécies de roedores 

mais comuns, o preá e o punaré, outros roedores já foram registrados em touceiras de E. 

spectabile na área onde o presente estudo foi realizado, e em outras áreas. Representantes 

da família Cricetiidae, dos gêneros Akodon e Wiedomys. Wiedomys pyrrhorhynus é um 

roedor de pequeno porte que é frequentemente observado entre as touceiras de E. 

spectabile na área de estudo, assim como registrado por Cruz et al., (2017), estes citam 

que esta espécie, junto com o marsupial Gracilinanus agilis (Didelphidae) são 

frequentemente avistados nas touceiras destas bromélias no estado de Sergipe. A presença 

dessas espécies de mamíferos junto as demais espécies nas touceiras, cria metabólitos que 

se formam nas folhas e base das bromélias, servindo como adubo para as bromélias. 

Fica claro que um dos principais benefícios para as bromélias é a nutrição através 

da absorção de nutrientes oriundos dos metabólitos dos animais associados a estas, tendo 

em vista que essas bromélias vivem em locais de escassez de nutrientes, neste caso, 

afloramentos rochosos (Benzing, 2000), e tem uma dependência maior de nutrientes que 

outras plantas. Os benefícios para as bromélias vão além da contribuição para à nutrição, 

como citado, há também a redução da herbivoria, pela presença de predadores que se 

alimentam dos herbívoros ou os afugenta. Além da redução da herbivoria, E. spectabile 

dependem dos polinizadores para garantirem a polinização cruzada (Sazima et al., 1989; 
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Queiroz et al., 2016), sendo os recursos disponibilizados para atrair os polinizadores que 

em troca polinizam as bromélias. 

Macambiras-de-flecha como sistemas modelos em estudos ecológicos  

Os sistemas modelos possuem três recursos úteis: tratabilidade, generalidade e 

realismo (Levis, 1984), que permitem que experimentos futuros se baseiem em resultados 

anteriores e com a mesma replicabilidade. Os microcosmos naturais são exemplos de 

sistemas modelos para estudos ecológicos (Srivastava et al., 2004). Segundo as definições 

de Srivastava et al., (2004), Microcosmos naturais por definição são pequenos hábitats 

contidos que são naturalmente povoados por pequenos organismos, tendo como exemplos 

mais típicos as comunidades de protozoários e metazoários de Phytotelmatas (plantas de 

jarro, bromélias, buracos de árvores, bamboos e etc.), comunidades microarthropodes de 

manchas de musgo, comunidades de micro-crustáceos em piscinas rochosas, 

comunidades de invertebrados em conchas de moluscos e besouros em esporocarpos 

fúngicos. 

O pequeno tamanho do hábitat permite alta replicação em experimentos e, 

portanto, poder suficiente em estudos observacionais para remover os efeitos de 

covariáveis estatisticamente (Krebs, 1996). Os microcosmos naturais também tendem a 

ser hábitats contidos, isto é, eles têm uma arena claramente delineada para interações 

entre espécies. Em contraste, as redes alimentares e as comunidades em hábitats mais 

contínuos tendem a ter fronteiras "difusas", criando um dos problemas mais antigos da 

ecologia: o delineamento preciso das comunidades (Krebs, 1996; Srivastava et al., 2004). 

Recentemente, os microcosmos naturais provaram ser idealmente adaptados, em termos 

de escala e processo, para testar duas áreas novas e muito ativas da teoria ecológica: o 

efeito do declínio da diversidade na função do ecossistema e os efeitos das comunidades 

vizinhas (a 'metacomunidade') sobre a riqueza de espécies, além de serem ótimos para 

testar o efeito da taxa de perda de espécies e estabilidade das funções dos ecossistemas 

(Srivastava, 2002; Srivastava et al., 2004; Romero et al., 2010). 

Dentre os microecossistemas naturais mais usados como modelos, estão as 

bromélias phytotelmatas. Devido ao formato imbricado de suas folhas, as bromélias 

phytotelmatas formam locais que acumulam água, pode ser no centro da planta, formando 

um “copo”, ou nas axilas foliares  Esse acumulo de água, acaba por formar um 

microecossistema aquático que permite a formação de pequenas comunidades de 

pequenos organismos aquáticos, como protozoários, metazoários, larvas de mosquitos e 
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de odonatas, até vertebrados, como girinos, compõem esses microecossistemas (Fish, 

1983; Jones et al., 1994; Kitching, 2000). Devido a sua abundância nas matas úmidas e 

importância ecológica, as bromélias são muita utilizadas como sistemas modelos para 

testar teorias ecológicas.  

  Durante a realização do estudo sobre a fauna associada à Encholirium spectabile, 

notamos que a formação em touceiras dessas plantas nos afloramentos rochosos do 

semiárido brasileiro, cria “ilhas” de vegetação em um ambiente bastante árduo. A 

formação dessas touceiras, com espaçamento entre elas, com apenas rocha exposta, cria 

um ambiente ideal para estudos com metacomunidades, visto que estas touceiras são 

habitadas por organismos que as utilizam como abrigo, ou algum tipo de recurso 

alimentício, e o afloramento exposto, cria uma barreira de deslocamento para várias 

dessas espécies. Além de que, essas bromélias rupícolas, como mencionado ao longo do 

texto, sustenta uma gama de espécies típicas do Bioma Caatinga, incluindo espécies que 

dependem exclusivamente dessas bromélias para sobreviverem nesses ecossistemas, além 

de fomentar guildas tróficas complexas em um ambiente (afloramento) que naturalmente 

não sustentaria essas redes tróficas sem a presença das bromélias. Além do fato de serem 

relativamente fáceis de serem isoladas umas das outras. 

Com base nos pressupostos apresentados por Srivastava et al., (2004), sobre os 

microcosmos naturais, e com base na definição por eles apresentada, e de posse dos 

resultados do presente trabalho, propomos as macambiras-de-flecha (E. spectabile), como 

modelos naturais para estudos ecológicos no semiárido brasileiro. 

Políticas de conservação e status das macambiras 

Embora as macambiras-de-flecha exerçam um papel importantíssimo na vida das 

pessoas que vivem no semiárido do Brasil e nos ecossistemas dessa região, estas ainda 

permanecem vulneráveis às ameaças que as cercam. Encholirium spectabile, segundo a 

IUCN, está avaliada como “Least Concern” (LC) ou “pouco preocupante”, e os autores 

apontam como as principais ameaças à espécie: a mineração, fragmentação do hábitat, a 

retirada de exemplares para o cultivo em jardins e as queimadas, todas ligadas diretamente 

à ação humana. A justificativa para avaliarem como pouco preocupante é devido a esta 

espécie ocorrer em quase todo o nordeste e ter populações inseridas dentro de Unidades 

de Conservação (UC).  



120 
 

Muito embora a situação de E. spectabile seja menos preocupante do que a de 

outras espécies do gênero, essa ainda permanece vulnerável principalmente devido às 

atividades de mineração e queimadas, quando não as duas juntas (Forzza et al., 2003).  A 

exemplo do ocorrido na área onde o estudo com a fauna associada a esta espécie estava 

sendo realizado. Uma mineradora irregular se instalou e causou a destruição de uma 

grande parte da população local das macambiras, gerando consequências para a toda a 

fauna local (Jorge et al. In prep.).  

Acreditamos que planos conservacionistas precisam ser realizados, a conservação 

das macambiras só traz benefícios, não só para estas, mas também para toda a 

biodiversidade onde estas se encontram e para o próprio sertanejo, que tem uma relação 

amigável com estas espécies de vegetais. Buscamos, com o presente texto, contribuir para 

dar reconhecimento a estas plantas, que tem ajudado de forma grandiosa o nordestino, 

disponibilizando recursos incalculáveis em épocas difíceis e principalmente fomentando 

a biodiversidade da caatinga.   

Como vimos ao longo do texto, as macambiras-de-flecha (Encholirum spectabile) 

exercem papel crucial na dinâmica ecológica e biológica dos afloramentos rochosos no 

semiárido brasileiro. A presença destas plantas nos afloramentos rochosos constituí 

componentes essenciais para a biodiversidade do bioma caatinga, e sua função como 

espécie-chave ecológica e engenheira de ecossistema são essenciais para a manutenção 

saudável destes ecossistemas. Acreditamos que a retirada e a consequente perda dessa 

espécie levaria a um desequilíbrio nos ecossistemas em que estas plantas ocorrem, com 

consequência catastróficas, ainda não conhecidas (Jorge et al., In prep.). 

A posição de E. spectabile como espécies-chave para a biodiversidade do 

semiárido é fundamental e precisa ser melhor compreendida e levada a um patamar mais 

importante. Acreditamos que o status dessas plantas como espécies-chave, tanto 

ecológicas quanto cultural levaria a benefícios para todos os grupos envolvidos nessa 

relação, as próprias macambiras, assim como toda a biodiversidade registrada em 

associação com elas e consequentemente todo o bioma caatinga.  

Estudos ainda precisam ser realizados para compreendermos melhor as relações 

que existem entre estas plantas e a fauna associada. Porém, com base nos resultados 

apontados neste estudo já podemos propor estas plantas como elementos essenciais para 

o semiárido brasileiro, isso no que se refere a biodiversidade e os serviços ecossistêmicos 
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que estes prestam para a saúde destes ecossistemas, e consequentemente dos povos que 

ali vivem. 

 Propomos com base neste estudo que as macambiras-de-flecha (Encholium 

spectabile) são plantas que necessitam serem conservadas, devido a importância que elas 

apresentam para toda uma diversidade de espécies que estabelecem relações ecológicas 

com as mesmas. A conservação destas plantas levaria consequentemente a conservação 

de toda a diversidade associada a elas, isso do ponto de vista conservacionista traria 

benefícios enormes para todos os envolvidos nestas relações.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS DA TESE 

Mabuya agmosticha é uma espécie bromelícola que mostrou estreita relação com 

as bromélias rupícolas Encholirium spectabile na região Agreste do Estado do Rio Grande 

do Norte; apresentou uma dieta composta basicamente de pequenos artrópodes, consumo 

de pouco material vegetal e nenhuma presa vertebrada, presas estas provenientes das 

próprias bromélias onde vivem. A sazonalidade não exerceu influência significativa na 

dieta nem em outros comportamentos, o que pode ser reflexo da estabilização dos fatores 

abióticos promovida pelas bromélias. A dependência de bromélias por Mabuya 

agmosticha a diferencia das demais espécies simpátricas do gênero, pois sua ecologia 

comportamental está diretamente relacionada ao uso das bromélias como hábitat. Os 

comportamentos de forrageamento apresentados categorizam esta espécie como 

forrageadora intermediária (mista), tendo aqui a sazonalidade exercido efeitos 

significativos nos comportamentos, mas não sobre à composição da dieta. Embora 

categorizada como forrageadora intermediária (mista), ocorre predominância de 

comportamentos do tipo senta-e-espera, além de FID total alto, quando comparado a 

outras espécies aparentadas. Estes fatos mais uma vez reforçam que a vida nas bromélias 

exerce influência preponderante nos comportamentos apresentados pela espécie. Ou seja, 

ficam claras as relações de interdependência existentes entre M. agmosticha e E. 

spectabile no semiárido brasileiro, mostrando que interações do tipo animal-planta vão 

além das já estabelecidas na literatura, e que mais atenção deve ser dada a essas 

interações, tanto para gerar mais conhecimentos a esse respeito, como para reforçar a 

necessidade da promoção de atividades em prol da conservação das espécies envolvidas. 
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Cabe destacar a importância das bromélias Encholirium spectabile tanto para a 

Biodiversidade do Semiárido brasileiro, como para a socioeconomia regional, ambas 

ímpares mas bastante subestimadas. Quanto à importância socioeconômica que as 

macambiras detêm no Semiárido, destacam-se desde o uso ornamental até medicinal; 

todos eles podendo repercutir negativamente na conservação destas plantas, sem que 

hajam políticas ambientais adequadas para seus manejos, evitando a perda de espécies. 

Espera-se, portanto, que os resultados deste estudo chamem a atenção para a 

promoção da conservação da macambira-de-flecha (Encholirium spectabile) e, 

consequentemente, todo um efeito cascata sobre as demais espécies envolvidas nesta 

associação planta-animais. 
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