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INTRODUÇÃO GERAL   

A Região Neotropical ocupa 16% da superfície do planeta, dos quais, 57% são 

ocupados por todas as florestas tropicais (Ayres et al., 2005), que abrigam metade de todas as 

espécies de plantas e animais (Gomes & Varriale, 2004; Brandon et al., 2005). O Brasil detém 

cerca de 1/3 de todos os remanescentes de florestas tropicais do mundo, distribuídos na 

Amazônia e, na região costeira atlântica (Ayres et al., 2005).  

A despeito da alta biodiversidade contida nas florestas tropicais, o crescimento das 

populações humanas e as pressões econômicas estão levando à conversão destas florestas em 

um mosaico de hábitats alterados e remanescentes isolados de vegetação original (Garay & 

Dias 2001), causando danos ambientais irreversíveis e perda de uma diversidade biológica 

única (Ayres et al., 2005). Estes fragmentos florestais são, no entanto, os últimos refúgios de 

grande parcela da biodiversidade terrestre, embora suas populações estejam sujeitas a toda 

sorte de distúrbios na sua estrutura genética. A perda de hábitats causados pelas atividades 

humanas, portanto, põe em risco boa parte da diversidade do planeta. Caso este processo não 

seja revertido, no prazo de algumas décadas, deverá causar o desaparecimento de uma parte 

considerável da diversidade genética (Krieger et al., 2002).  

A fragmentação dos hábitats, que por definição, envolve uma redução na área original 

e isolamento de florestas remanescestes, não necessariamente resulta em extinções locais 

imediatas. Ou seja, nem todos os casos de fragmentação têm levado a um declínio na riqueza 

de espécies após isolamento (Garay & Dias 2001). Na Amazônia Central, no entanto, a 

conseqüência inicial e mais óbvia de perda de hábitat é a diminuição na riqueza de espécies, 

porque muitas desaparecem na área remanescente devido a uma diminuição na 

heterogeneidade do hábitat (Furlan & Nucci 1999). Por outro lado, Pimm (1998) constatou 

que algumas espécies da Floresta Amazônica podem usar o entorno dos fragmentos e 

prosperarem em hábitats perturbados. O número de espécies de anuros, por exemplo, 

aumentou nos fragmentos estudados, porque muitas que pareciam depender da floresta 

prosperam em poças do entorno. 

Neste cenário de perda de hábitat, o Brasil tem concentrado a atenção dos 

conservacionistas por ser um dos países com a maior biodiversidade e sofrer perda acelerada 

dos biomas mais ricos (Myers et al., 2000). Dentre os Domínios Morfoclimáticos brasileiros 

(sensu Ab’saber, 1977), o da Mata Atlântica, situado na costa oriental brasileira, apesar de 
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constituir um dos 25 hotspots em biodiversidade, com um alto número de endemismo (Myers 

et al., 2000; Feio & Caramaschi 2002; Ayres et al., 2005; Rodrigues et al., 2005), é um dos 

biomas mais ameaçados do planeta (Coimbra-Filho & Câmara 1996; Brandon et al., 2005). A 

exploração sobre este bioma foi severa, devido principalmente à expansão das monoculturas 

de grande escala, destacando-se, no Nordeste brasileiro, a da cana-de-açúcar (Coimbra-Filho 

& Câmara 1996).  

Com redução de cerca de 92% de sua área original (Feio & Caramaschi 2002; Ayres et 

al., 2005), a Mata Atlântica é hoje representada por remanescentes florestais de diferentes 

níveis de perturbação antrópica, isolados entre si. Esta fragmentação torna a dinâmica das 

comunidades biológicas diferente daquela prevista para sistemas naturais contínuos, já que 

muitas características ecológicas se alteram, e cada porção restante contém apenas uma fração 

da biodiversidade original.  Isto implica na eliminação das formas especializadas e menos 

adaptadas às novas condições, diminuindo a capacidade de suporte do ambiente e levando a 

mudança na estrutura do ecossistema (Garay & Dias 2001). 

Na Região Nordeste a situação é ainda mais critica; ou restam apenas ilhas de floresta 

circundadas por canavial ou, em algumas localidades, a Mata Atlântica praticamente 

desapareceu (Rodrigues 1990; Coimbra-Filho & Câmara 1996). Os remanescentes mais 

significativos encontram-se nos Estados da Bahia (6%) e de Alagoas (2%; Brooks & 

Balmford 1996). 

Segundo Menezes et al., (2004), a Mata Atlântica do Estado de Alagoas sofreu um 

processo gradativo de exploração desordenada, desde a subtração do Pau-Brasil (Caesalpina 

echinata) no período colonial até a expansão da monocultura da cana-de-açúcar, a partir da 

década de 70. Estima-se que, no inicio da colonização, a área com cobertura vegetal típica da 

mata atlântica ocupava algo em torno de 49% do território alagoano, ou 14.200km2. 

Atualmente, calcula-se que essa área não ultrapasse 2 % ou 320 Km2 (Grillo, 2005). 

Com relação à conservação da fauna habitante de áreas remanescentes, Höfer et al., 

(1994), já considerava urgente a necessidade de monitoramento e inventário de áreas tropicais 

privilegiadas e propõe como idéia central a elaboração de listas de espécies que constituam 

informações básicas e a serem incluídas no inventário da biodiversidade global, visto que o 

conhecimento da fauna de uma região é indispensável para o estudo de aspectos estruturais e 

funcionais de suas comunidades, bem como das relações entre os animais das diversas cadeias 

tróficas (Garay & Dias 2001). 
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O mais significativo estudo efetuado em longo prazo sobre lagartos e serpentes dos 

remanescentes florestais nordestinos foi efetivado por Freire (2001), em Alagoas. Este estudo 

possibilitou a obtenção de dados de relevância para a conservação destas áreas, dentre as 

quais destacam-se a obtenção de duas espécies novas de serpentes endêmicas (Ferrarezzi & 

Freire 2001; Freire et al., 2007), de três espécies novas de anfíbios (Peixoto et al., 2003; Cruz 

et al., 1999), além da constatação de que a fauna de Squamata da Mata Atlântica nordestina, 

quanto à composição, é notavelmente diferente daquela do Sul e Sudeste do Brasil (Freire 

2001). Entretanto, não foi efetuado um estudo substanciado sobre a ecologia destas 

comunidades relictuais, cujos resultados são imprescindíveis para o manejo futuro da sua 

fauna. 

Assim sendo, este estudo teve como objetivo geral efetuar uma análise da ecologia da 

comunidade de lagartos de um remanescente florestal alagoano, inventariado anteriormente 

por Freire em 2004 (comunicação pessoal). 

Esta dissertação está estruturada em capítulos, os quais correspondem a artigos a 

serem submetidos à publicação: o primeiro, “ESTRUTURA DA COMUNIDADE DE 

LAGARTOS DE UM FRAGMENTO DE MATA ATLÂNTICA, NO NORDESTE DO 

BRASIL.”, submetido ao periódico Journal of Herpetology (Anexo I); e o segundo, 

“Infestação por Rhabdias sp. (Nematoda: Rhabdiasidae) em Enyalius catenatus (Wied, 1821) 

(Squamata: Leiosauridae) na Mata Atlântica do Nordeste do Brasil”.  Será submetido ao 

periódico Brazilian Journal of Biology (Anexo II).            
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Capítulo – I  

ESTRUTURA DA COMUNIDADE DE LAGARTOS DE UM FRAGMENTO DE MATA 

ATLÂNTICA, NO NORDESTE DO BRASIL.  

Ubiratan Gonçalves 1 & Eliza Maria Xavier Freire2.  

1Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Programa de Pós-Graduação em Ciências 

Biológicas, Área de concentração em Biodiversidade.  

ugsbogertia@gmail.com 

2Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Centro de Biociências, Departamento de 

Botânica, Ecologia e Zoologia.  

elizajuju@ufrnet.com.br 

RESUMO

 

Neste estudo foram investigadas a diversidade, a composição, e as diferenças no uso 

do espaço (hábitat e microhábitat) e do alimento em uma comunidade de lagartos habitantes 

da serapilheira de um fragmento de Mata Atlântica, do Estado de Alagoas, Brasil. Para a 

observação e/ou coleta dos espécimes, foram utilizados os métodos de busca ativa e 

armadilhas de queda (pit-fall traps) sem cerca-guia. Para análises de diversidade e da 

existência de diferenças de diversidade entre os hábitats e microhábitats, utilizou-se o índice 

de Shannon. A largura dos nichos espacial (hábitat e microhábitat) e alimentar foi avaliada, 

utilizando-se o índice de diversidade de Simpson. A similaridade entre as áreas foi averiguada 

utilizando-se o índice de Jaccard. Para avaliar o grau de sobreposição quanto ao uso do espaço 

(hábitats e microhábitats) e do alimento pelas espécies, foi utilizada uma versão da equação de 

MarcArthur & Levis. Foram obtidas vinte e três espécies de lagartos, pertencentes a nove 

famílias; destas, dezenove foram obtidas no interior da mata e nove na borda. Para o interior 
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da mata as espécies mais abundantes foram Kentropyx calcarata, Dryadosaura nordestina, 

Enyalius catenatus e Gymnodactylus darwinii. Na borda da mata as espécies mais abundantes 

foram Tropidurus hispidus, T. semitaeniatus, Ophiodes striatus e Ameiva ameiva.  Quanto à 

utilização dos recursos, os resultados mostraram que espécies filogeneticamente próximas 

nem sempre utilizam de maneira semelhante os recursos disponíveis. A dieta em geral foi 

composta por artrópodes. Tropidurus hispidus e T. semitaeniatus se mostraram especialistas 

no consumo de Himenoptera (Formicidae), que estiverem presentes em 100% dos seus 

estômagos. Ophiodes striatus teve como principal alimento caramujos (Gastropoda) e aranhas 

com 60% cada; sendo Gastropoda mais abundante para esta espécie.  

Palavras-chave: Diversidade, Ecologia de Comunidade, Lagartos, Mata Atlântica.  

INTRODUÇÃO

 

Os primeiros estudos sobre ecologia de assembléias de lagartos foram efetuados em 

regiões áridas, tais como os desertos dos Estados Unidos, Austrália, África e América do Sul 

(Pianka, 1967; 1973; 1995; Huey e Pianka, 1981; Vitt, 1995; Pianka e Vitt, 2003). Segundo 

Vitt (1995); Rocha e Rodrigues (2005) a maioria dos estudos na região Neotropical foram 

realizados com espécies de Polychrotidae, principalmente do gênero Anolis. No Brasil, a 

maioria dos estudos foram realizados em restingas (Rocha, 1994; Freire, 1996; Hatano et al., 

2001; Teixeira, 2001; Rocha et al., 2004; Carvalho et al., 2007).  

Para a Floresta Atlântica, informações sobre a ecologia de espécies de lagartos são 

escassos (Sazima e Haddad 1992; Rocha, 1994; Teixeira, 2001), embora estudos sobre suas 

comunidades em outras regiões tenham trazido avanços significativos para teorias a respeito 

do papel de condicionantes históricos e ecológicos nos processos geradores de diversidade 

(Pianka 1967, 1969, 1971; Schall e Pianka 1978; Losos 1994; Pianka e Vitt 2003; Vitt et al., 

2003c). O interesse em ecologia de lagartos tem aumentado nas ultimas três décadas, pois 
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esses animais  são vistos como modelos de organismos (Vitt e Carvalho, 1995; Huang, 2006), 

por serem mais facilmente observados no ambiente e taxonomicamente bem estudados 

(Rocha 1994; Bergallo et al., 2000;  Silva et al., 2006). 

Uma assembléia ou comunidade é um grupo de espécies relacionadas e organizadas 

estruturalmente, que coexistem em uma área geográfica definida. Esta organização poder ser 

resultante de vários fatores (Diamond e Case, 1986; Pianka, 1995). Os ecologistas têm 

considerado, tradicionalmente, que as relações ecológicas entre táxons são o principal fator 

estruturante das assembléias (Werner, 1986).  

Diversos trabalhos (Pianka, 1974; Connell, 1980; Vitt, 1995; Vitt & Zani, 1998a, 

1998b; Vitt et al., 1999; Cooper, 2005; Luiselli, 2008) demonstram que espécies simpátricas 

de lagartos segregam-se em pelos menos uma das dimensões de nicho: espaço, tempo e 

alimento. Esses trabalhos, entretanto, foram fundamentados pela teoria de nicho (Hutchinson, 

1957).  

Recentemente, mais atenção tem sido dada à importância de fatores históricos, uma 

vez que ignorar o papel da história filogenética pode resultar em análises equivocadas da 

estrutura das assembléias, acerca de fatores determinantes (Vitt, 1995; Vitt & Zani, 1995; 

Mesquita et al., 2006a; Mesquita et al., 2006b; Pavan, 2007). Assim sendo, nos estudos de 

partilha de recursos, a filogenia determina a ecologia de indivíduos em maior extensão do que 

as interações pontuais entre os membros de uma assembléia (Vitt, 1995). Há ainda uma 

relação entre a filogenia e o modo de forrageio (Vitt, 1990). Este, por sua vez, tem uma 

grande importância para lagartos no que se refere à interpretação de características como 

ecologia, história de vida, tipos de presas e quantidade de alimento (Vitt, 1990; Kearney & 

Porter, 2006). 
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Neste estudo foram avaliadas a composição e a diversidade de espécies de lagartos, 

bem como a utilização do espaço e do alimento em um remanescente florestal no Nordeste do 

Brasil. 

MATERIAL E MÉTODOS

 

Área de estudo

 

O trabalho em campo foi efetuado na Mata do Engenho Coimbra, Município de 

Ibateguara, Estado de Alagoas (9º00'02'' S e 35º51'12'' W; Fig. 1). Esta se destaca dos demais 

remanescentes florestais alagoanos, pela grande extensão, incluindo uma área de 3500 

hectares de cobertura vegetal contínua (Roda & Santos, 2005). Além disso, uma ampla 

proporção de mata foi mantida no seu estado original (Assis, 2000; Roda & Santos, 2005).  

No entanto, assim como outras áreas de Floresta Atlântica do Nordeste, a área se encontra 

numa matriz de plantações de cana-de-açúcar. As matas se apresentam atualmente como ilhas 

de florestas envoltas por canaviais (Fig. 01), o que foi resultado do advento do Programa 

Brasileiro do Álcool (PróAlcool) na década de 1970,  

Em sua maior parte a Mata do Coimbra apresenta uma vegetação com fisionomia de 

floresta primária, e embora algumas áreas tenham sofrido extração de madeira há cerca de 50 

anos, as mesmas se encontram em estágio avançado de regeneração (Roda & Santos, 2005).  

São registradas para a área 650 espécies vegetais, das quais 36 % são árvores e 

arvoretas (incluindo grandes exemplares de Aspidosperma discolor e Copaifera langsdorffii), 

28% são ervas (tais como Asplundia gardneri e Psittacanthus bicalyculatu), 17 são arbustos 

(por exemplo Ruellia cearensis, Alstroemeria inodora), 10% são trepadeiras (como 

Thumbergia alata e Mandevilla lasiocarpa)  e 7% são subarbustos (Oliveira et al., 2005).  

A área esta situada no limite entre a Floresta ombrófila e a Floresta Estacional (Assis, 

2000), onde o clima é sazonal, com uma estação seca usualmente entre meses de outubro a 

março e a estação chuvosa entre abril e setembro. A precipitação média anual é de 1442.5mm 
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(figura 02). Durante o período deste estudo as temperaturas variaram na estação seca de 13 a 

30ºC e no período chuvoso de 06 a 25ºC. A Umidade Relativa do Ar média para cada estação 

ficou em 84.5 e 90.3% respectivamente (figura 02).  A área onde foram feitas as amostragens 

na mata do Coimbra correspondeu a aproximadamente uma quinta parte da sua extensão (Fig. 

01). 

Trabalho em campo

 

Foram efetuadas quatro excursões com duração de 20 dias cada uma (duas na estação 

seca, de 23/11 a 15/12/06 e de 01/04 a 20/04/2007, e duas na chuvosa de 27/08 a 16/09/07 e 

de 24/09 a 14/10/2007). As observações e coletas dos lagartos foram efetuadas através de 

busca visual ativa, bem como de coleta passiva com uso de armadilhas de queda (pit-fall 

traps). Foram estabelecidos dois hábitats: borda e interior da mata. Foi considerado como 

hábitat de borda de mata o compreendido entre a borda estrita da mesma e 10 a 15 metros em 

direção a seu interior. O mesmo era caracterizado pela alta incidência solar, correntes de 

vento conspícuas e altura da vegetação de até 15 metros. Neste hábitat o subosque é muito 

denso no limite estrito da mata com a área aberta (em geral canaviais ou estrada de terra). Foi 

considerado como hábitat interior de mata a área interna da floresta que distava entre 10 a 15 

metros da borda estrita da mesma, e que tinha como principais características pouca ou 

nenhuma incidência solar no nível do chão, presença de árvores de grande porte (25 a 40 

metros) e serapilheira densa, com profundidade média de 17 cm. 

No interior da mata foram identificados dez microhábitats e na borda da mata seis 

(Tabela I).  

Para a busca visual ativa percorreu-se a mata desde a borda até o interior, 

vasculhando-se a camada superficial do solo, incluindo folhas caídas, ramos, caules e cascas 

de árvores, usando-se ancinho e facão para a remoção dos mesmos. Para este método, o 

esforço de coleta foi calculado multiplicando-se o número de horas no campo pelo número de 



17  

pesquisadores participantes da coleta (horas/homem).  Desta forma, o esforço de campo para 

deste método de coleta foi de 524 horas/homem. As buscas visuais ativas foram efetuadas 

geralmente das 08 às 12 horas e das 12h30min às 18 horas percorrendo-se trilhas encontradas 

no interior da mata e margens de riachos, de modo a amostrar todos os microhábitats 

considerados. A captura dos espécimes de lagartos foi principalmente manual. Durante as 

buscas foram registradas as informações sobre os hábitats e microhábitats onde os mesmos 

foram primeiramente avistados, bem como a hora do avistamento, seguindo a metodologia de 

Vitt et al., (2003a,b) e Attum et al., (2007). A temperatura e a umidade no microhábitat 

também foram aferidas e anotadas para cada animal coletado, com auxilio de um termo 

higrômetro digital. Os espécimes coletados foram sacrificados mediante injeção de cloridrato 

de lidocaína a 2%, e em seguida fixados com formol a 10%. Este procedimento foi realizado 

para interromper o processo de digestão, preservando o conteúdo estomacal. Posteriormente, 

os exemplares foram tombados na Coleção Herpetológica do Departamento de Botânica, 

Ecologia e Zoologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (CHBEZ).  

As armadilhas de queda foram dispostas em três estações de coleta constituídas por 

baldes de plástico de 25 e 37 litros, enterrados até o nível do solo. Cada estação de coleta foi 

constituída por 8 seções compostas por 4 baldes dispostos em forma de “Y”, com um balde 

central e outros três eqüidistantes a 5 metros deste; estas seções distavam uma das outras 

cerca de 10 metros. No total cada estação constava de 32 baldes.  As três estações, portanto, 

compreendiam 96 baldes. Estas armadilhas eram abertas 15 dias antes do inicio de cada 

período de coleta, e revisadas semanalmente durante os 20 dias de excursão. Devido a isto 

calculou-se que as armadilhas de queda, estiveram abertas por 3.360 horas, (quatro períodos 

de 35 dias; figura 03). 
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Para os espécimes capturados em armadilhas, foi considerado como hábitat, aquele da 

localização da seção. Como não foi possível registrar o horário de coleta, os espécimes 

obtidos em armadilhas não foram incluídos nas análises de dieta. 

Análise quantitativa dos dados

 

Foi calculada a diversidade de espécies da área utilizando-se o Índice de Shannon (H' 

= - pi ln pi), onde pi é a abundancia proporcional da espécie. Este índice também foi 

utilizado para averiguar a existência de diferenças de diversidade entre os hábitats (borda e 

interior da mata; Magurran, 1988). Aplicou-se o teste t para testar a significância da diferença. 

A diversidade da área estudada foi comparada com a de outras áreas de Floresta 

Atlântica do Estado de Alagoas, onde ocorreram estudos prolongados da fauna de lagartos 

(Freire, 2001). A similaridade entre as áreas foi avaliada utilizando-se o Índice de Jaccard 

(Cj=j/(a+b-j). Sendo j o número de espécie comum em ambas as localidades, a  número de 

espécies no local A, e b o número de espécies no local B. 

A largura dos nichos espacial (hábitat e microhábitat) e alimentar foi avaliada para 

cada espécie, utilizando-se o índice de diversidade de Simpson como descrito em Pianka 

(1986) & Vitt et al., (2001):  

Onde i é a categoria do recurso, n é o número de categorias e p é a proporção numérica ou 

volumétrica da categoria do recurso i. Quanto mais distante de um (1), maior é a amplitude do 

nicho.  

Para avaliar o grau de sobreposição quanto ao uso do espaço (hábitats e microhábitats) 

e do alimento pelas espécies, foi utilizada uma versão da equação de Macarthur & Levis, 

extraída de Pianka (1974) e também aplicada por Caldwell & Vitt (1999) e Cappellari et al., 

(2007): 
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Onde Pij e Pik são respectivamente as proporções de indivíduos das espécies j e k que 

utilizaram o recurso i.  

Para a análise da dieta das espécies, foram utilizados 105 espécimes de 12 espécies. 

Estes tiveram seus estômagos dissecados, e o conteúdo dos mesmos triado em microscópio 

estereoscópico. Cada item alimentar foi registrado e depositado em tubos de plástico de 1,5 a 

2 ml contendo álcool a 70%. A identificação dos táxons encontrados no conteúdo do trato 

digestório foi efetuada com o auxilio da literatura (Ruppert et al., 2005; Borror & Delong, 

1969; Dindal 1990; Costa et al., 2006). O material de difícil identificação foi enviado a 

especialistas.  

O comprimento e a largura de cada item alimentar foram medidos com uma régua 

milimétrica sob lupa (a partir de 0,1 mm) e o volume estimado através da fórmula para 

esferóide ou elipsóide (Vitt, 1991; Vitt & Zani, 2005):  

V = 4/3

 

(L/2) . (W/2)2 

Onde L= comprimento da presa e W= largura da presa 

RESULTADOS

 

Composição e diversidade de espécies 

 

No total foram observados e/ou coletados 1353 espécimes de lagartos por ambos 

métodos amostrais. Estes pertenceram a nove famílias e 23 espécies. O método de busca ativa 

foi responsável pelo registro de 98% dos espécimes (n=1326; 19 espécies), enquanto as 

armadilhas de queda foram responsáveis por 2% (n=27; 6 espécies). A curva de acumulação 

de espécies capturadas por armadilhas mostrou-se ascendente no final do estudo, o que indica 

que o período de amostragem através desse método não foi satisfatória (Fig. 03). Por outra 
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parte, a curva acumulativa de espécies para a amostragem por busca ativa atingiu estabilidade 

após 433 horas de trabalho de campo (Fig. 03). A lista de espécies obtidas, com as respectivas 

distribuições por hábitats e microhábitats é apresentada na Tabela I. Foram registradas 19 

espécies no habitat interior de mata e 9 no de borda da mata. A similaridade entre os dois 

hábitats, estimada pelo coeficiente de Jaccard em 0,217, foi considerada baixa, e a diversidade 

diferiu segundo o teste t (p < 0,0001).  O hábitat borda de mata foi o mais utilizado, com 

87,7% dos espécimes, embora seja menos rico (9 espécies). Quanto ao microhábitat mais 

utilizado destacou-se a serapilheira na borda da mata com 60,5%.  Já o hábitat de interior de 

mata foi utilizado por 12,3% dos indivíduos pertencentes a 19 espécies.   Neste hábitat, o 

microhábitat mais utilizado pelos lagartos foi o de folhiço sobre solo plano (3,5% do total). 

Na serapilheira da Mata do Coimbra, considerando vários microhábitats em conjunto, 

se encontram espécies que podem ser consideradas como residentes preferenciais da mesma, 

assim como outras arborícolas e associadas a bromeliáceas que eventualmente vão ao chão em 

busca de locais para postura, alimentação ou abrigo. Das 23 espécies registradas neste estudo, 

12 (52,2%) foram consideradas como preferentes da serapilheira. Estas foram Tropidurus 

hispidus, Tropidurus semitaeniatus, Coleodactylus meridionalis, Gymnodactylus darwinii, 

Ameiva ameiva, Kentropyx calcarata, Tupinambis merianae, Dryadosaura nordestina, 

Acratosaura mentalis, Mabuya bistriata, Diploglossus lessonae e Ophiodes striatus. As 

demais espécies são arborícolas ou semi-arborícolas que podem eventualmente descer ao solo. 

As espécies mais abundantes foram Tropidurus hispidus, Tropidurus semitaeniatus e 

Ophiodes striatus, encontradas apenas na borda da mata (Tabela I).  Estas espécies juntas 

correspondem a 81,6% do total de espécimes registrados. 

Outras espécies foram consideradas como com preferência por áreas florestadas. Estas 

foram (em ordem decrescente de abundância) Kentropyx calcarata, Dryadosaura nordestina, 

Enyalius catenatus e Gymnodactylus darwinii. As espécies Iguana iguana, Bogertia lutzae, 
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Coleodactylus meridionalis, Tupinambis merianae e  Diploglossus lessonae foram registradas 

apenas por observação. 

As 23 espécies de lagartos encontradas (Tabela I) indicam uma riqueza considerável, 

que corresponde a 45 % do total de espécies referidas para a Mata Atlântica (Freire, 2001). O 

índice de diversidade obtido para área estudada foi H' = 2.85 (sendo que o valor deste índice 

varia entre 1,5 e 3,5). O índice de similaridade de Jaccard (Magurran, 1988) utilizado para 

comparar a composição da fauna com outras quatro áreas distintas, mostrou maior semelhança 

da Mata do Coimbra com a Mata de Murici (Tabela II).  

A Tabela III compara abundância, riqueza, dominância, diversidade e eqüitatividade 

entre os dois hábitats analisados neste estudo.  

Os índices de diversidade para os microhábitats no interior da mata ficaram entre 0,26 

e 1,87 (Tabela IV); este último corresponde ao folhiço sobre solo plano, que foi o que abrigou 

maior diversidade. Quanto à similaridade na composição entre cada um deles, o valor máximo 

foi de 0,500, que correspondeu aos hábitats “clareira no interior da mata com margem de 

cursos d’água no interior da mata” e “margem de cursos d’água no interior da mata” com 

Bromélias sobre solo ou afloramento rochoso”. Estes valores estão na tabela IV. Para a borda 

da mata a diversidade variou entre 0,26 e 1,33, sendo “acúmulo de folhas de palmeira 

depositadas no entorno desta, em borda de mata” o microhábitat mais significativo (Tabela 

V). 

Uso do espaço e do alimento pelas espécies

 

Quanto ao uso do espaço, no que se refere aos microhábitats, 14 espécies foram 

exclusivas do interior da mata e quatro da borda. Cinco espécies utilizaram ambos os hábitats 

(tabela I). Sobre o uso dos microhábitats e dieta, os índices estão listados na Tabela VI. Ao 

considerar as espécies com cinco ou mais exemplares registrados a maior sobreposição quanto 

ao uso do microhábitat ocorreu no par de espécies Ophiodes striatus e Ameiva ameiva, 
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seguida pela encontrada entre Hemidactylus mabouia e Tropidurus semitaeniatus, Ameiva 

ameiva e Enyalius catenatus, Kentropyx calcarata e Enyalius catenatus, Dryadosaura 

nordestina e Gymnodactylus darwinii, Mabuya bistriata e Enyalius catenatus (em ordem 

decrescente de sobreposição). Quanto ao alimento a maior sobreposição ocorreu entre o par 

Ameiva ameiva e Ophiodes striatus seguida pela encontrada entre Enyalius catenatus e 

Dryadosaura nordestina, Tropidurus hispidus e Tropidurus semitaeniatus, Tropidurus 

hispidus e Ameiva ameiva e entre Tropidurus semitaeniatus e Ameiva ameiva.  Na Tabela VII, 

estão listados os itens do conteúdo alimentar identificados. No total foram identificados 34 

categorias (táxons) de presas.   

As maiores larguras de nicho espacial foram registradas para Kentropyx calcarata, 

Anolis fuscoauratus e Enyalius catenatus, enquanto que para o nicho alimentar foram as de 

Ameiva ameiva, Dryadosaura nordestina, Ophiodes striatus e Enyalius catenatus (Tabela 

VIII).  

A análise dos conteúdos estomacais dos lagartos demonstrou a presença de pequenos 

artrópodes como principais elementos que compõem a dieta das espécies estudadas. As presas 

mais consumidas pelo conjunto das espécies foram Orthoptera e Aranae, com uma freqüência 

de 83,3%; entretanto, diferenças quanto ao item alimentar mais consumido foram observadas. 

Tropidurus hispidus e T. semitaeniatus se mostraram especialistas no consumo de 

Himenóptera (Formicidae), que estavam presentes em 100% dos estômagos. Este também foi 

o item mais consumido por Ameiva ameiva (100%). Ophiodes striatus se alimentou 

principalmente de moluscos gastrópodes e aranhas que ocorreram em 60% dos estômagos, 

sendo Gastropoda o item mais consumido considerando o total de presas (31%) seguido por 

aranhas (17,5%). Ophiodes striatus foi à única espécie que teve como item alimentar um 

vertebrado (um anfíbio não identificado da família Leptodactylidae) (Tabela VIII).  
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DISCUSSÃO 

 
Composição, riqueza e diversidade de espécies de lagartos

  
Segundo Heyer et al. (1994) para inventários de diversidade de anfíbios e répteis deve-

se preferir o uso combinado de diferentes métodos de captura , visto que isso favorece a 

obtenção de animais com hábitos e tamanhos diferentes. Neste trabalho, o uso de armadilhas 

de queda não atingiu uma assíntota, ao considerar a curva acumulativa de captura de espécies.  

Portanto, apesar de sua importância na obtenção de espécies, este método não teve a eficácia 

esperada, mesmo com um número maior de horas em relação à busca ativa (Figura 04). Um 

ponto que deve ser levado em conta e que pode ter prejudicado a eficácia do mesmo foi o 

pequeno número de armadilhas instaladas, uma vez que vários trabalhos relatam o êxito em 

sua utilização (Gainsbury & Colli, 2003; Thompson et al., 2003; Werneck & Colli, 2006; 

Mesquita et al.,2006b).  

As 23 espécies de lagartos encontradas associadas à serapilheira da mata estudada 

representam aproximadamente o percentual de 36,5 % do total de espécies que ocorrem na 

Mata Atlântica (Rodrigues, 2005). Ainda, a riqueza para o remanescente de Coimbra é 

superior à de qualquer outra área estudada no Estado de Alagoas. Freire (2001) obteve 16 

espécies ocorrentes nos hábitats e microhábitats associados à serapilheira na mata de Murici, a 

área mais rica em espécies de lagartos estudada em seu trabalho. Em outras áreas de Mata 

Atlântica do Nordeste, como por exemplo, o sul da Bahia, Dixo (2001) registrou 16 espécies 

de lagartos associados à serapilheira (embora com diferenças relevantes quanto à composição 

de espécies neste trabalho).  

Uso do espaço e do alimento pelas espécies

 

Hábitats e Microhábitats 

 

As populações de lagartos do interior da mata apresentaram-se mais eqüitativas quanto 

ao número de indivíduos, do que as populações habitantes da borda da mata (Tabela I). Estes 
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dados concordam com aqueles obtidos para a Amazônia por Vitt et al. (1999).  Por outro lado, 

a maior proporção de espécies generalistas com relação às que apresentam preferência por 

áreas florestadas, pode estar demonstrando a dificuldade de amostrar as espécies do segundo 

grupo, que em sua maioria são encontradas em baixa densidade (Mesquita et al., 2006a), 

como indicar que esta área encontra-se alterada e propensa à ocupação por espécies de 

formações abertas. 

Das espécies que podem ser consideradas como preferentes por áreas florestadas, 

Kentropyx calcarata é de distribuição disjunta na Amazônia e na Mata Atlântica (Ávila-Pires, 

1995), onde é encontrado em clareiras, riachos e picadas, exposto ao sol nas horas quentes do 

dia. Este lagarto está sempre associado a florestas, podendo subir em árvores a alturas de 

aproximadamente três ou quatro metros (Vitt, 1991; Freire, 2001). Neste estudo foi 

encontrado associado às margens dos riachos e nascentes na mata, bem como na serapilheira.  

Para Enyalius catenatus pouco se sabe sobre sua biologia e sua ecologia, e apenas há 

informações acerca do hábito arborícola. Sua distribuição é conhecida para a porção norte da 

Floresta Atlântica (Jackson, 1978; Ávila-Pires, 1995).   

Dryadosaura nordestina, é um lagarto fossorial com distribuição para a Mata Atlântica 

do Nordeste desde Alagoas até o Rio Grande do Norte (Rodrigues et al., 2005) onde ocorre 

em ambientes florestados e restingas (Freire, 1996), sendo encontrado sob acúmulo de matéria 

vegetal em decomposição.  Esta espécie foi encontrada no interior da mata, utilizando com 

maior freqüência a serapilheira em solo plano. Este microhábitat é caracterizado pela 

profundidade do solo superficial, o que pode ser relacionado ao hábito fossorial deste lagarto.   

Gymnodactylus darwinii, ocorre desde o Estado de São Paulo até o do Rio Grande do 

Norte (Vanzolini, 1974; Freire, 1998), onde é comumente encontrado em ambientes de 

florestas (Vanzolini, 1974), podendo ocorrer em restingas (Araujo, 1991; Freire, 1998; 
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Teixeira & Giovanelli, 1999; Teixeira, 2001). Neste trabalho foi encontrado sob folhas de 

palmeiras e associado a cupinzeiros.   

Das espécies restritas à borda da mata, Tropidurus hispidus e Tropidurus 

semitaeniatus foram as mais abundantes, o que se deve provavelmente ao hábito heliófilo das 

mesmas (Rocha & Bergallo, 1990; Van-Sluys, 1992; Hatano et al., 2001; Faria & Araújo, 

2004) que dificulta a ocupação de áreas mais interiores. Tropidurus hispidus é encontrado em 

diversos hábitats na Mata Atlântica, Restinga, Caatinga, Cerrado e Floresta Amazônica 

(Vanzolini et al., 1981; Rodrigues, 1987; Freire, 1996; Teixeira, 2001).   

Embora Tropidurus semitaeniatus seja mencionado com distribuição para o bioma 

Caatinga (Vanzolini et al., 1981; Vitt, 1995), a sua ocorrência na área estudada, deve-se à 

presença de afloramentos graníticos, principalmente no entorno.  Além disso, a mata estudada 

encontra-se no limite entre a floresta ombrófila e a estacional (Assis, 2000). A sua presença na 

Mata Atlântica de Alagoas já tinha sido registrada por Freire (2001) nesse tipo de hábitat.  

Ophiodes striatus, Ameiva ameiva e Mabuya bistriata  foram espécies também 

abundantes na borda. Ophiodes striatus só foi obtida na borda da mata, e a alta freqüência 

populacional (230 espécimes) é um fato incomum para esta espécie, que usualmente é pouco 

abundante (ver Borges-Nojosa & Charamaschi, 2003; Nogueira et al., 2005; Quintela et al., 

2006).  Por outro lado, embora Ameiva ameiva seja primariamente de formações de vegetação 

aberta (Vanzolini, 1972; 1974), pode ocorrer em ambientes periantrópicos, inclusive em 

plantações (Ávila-Pires, 1995; Sartorius et al, 1999) e também  no interior de florestas 

(Vanzolini, 1972). Na área estudada a espécie foi encontrada no interior da mata apenas ao 

longo de uma estrada, enquanto foi muito abundante na borda da mata. O lagarto Mabuya 

bistriata é uma espécie heliófila que também ocorre na Amazônia (Vanzolini, 1988; 

Blackburn & Vitt, 1992; Ávila-Pires, 1995) e ocupa ambientes abertos no interior da mata 
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(Vanzolini, 1992). Neste trabalho a distribuição deste lagarto foi equitativa entre os dois 

ambientes, estando sempre associada a troncos caídos sob sol direto.  

No tocante à sobreposição no uso do hábitat e microhábitat para espécies que habitam 

o interior da mata Acratosaura mentalis e Polychrus acutirostris, Mabuya macrorhyncha e 

Polychrus acutirostris, Mabuya macrorhyncha e Coleodactylus meridionalis, sobrepuseram-

se quanto ao uso de microhábitat. No entanto, estas espécies fora encontradas com baixa 

freqüência e o fato de terem sido encontradas no mesmo microhábitat pode ser casual.  

Acratosaura mentalis, por exemplo, tem hábito fossorial (Rodrigues et al., 2007) enquanto 

que Polychrus acutirostris tem hábitos arborícolas (Moro & Abdala, 2004). A presença da 

última espécie no solo pode ser atribuída à busca de alimento ou locais para oviposição 

(Teixeira-Filho et al.,1995; Sartorius et al.,1999). Este comportamento foi observado para as 

espécies do gênero Anolis neste estudo. Segundo Fitch (1970), as espécies desse gênero põem 

um ovo por vez, e o fato de que foram encontradas desovas que continham de 8 a 17 ovos na 

serapilheira da mata pode sugerir que as mesmas sejam comunais.  

Sobreposições entre espécies ecologicamente diferentes foram observadas por Teixeira 

(2001) & Araújo (1991), mais estes autores constataram uma clara divisão espacial entre 

espécies de lagartos, já que estas podem utilizar de maneira diferente os hábitats e 

microhábitats disponíveis. Um claro exemplo é o de Anolis nitens tandai onde o fato de ter 

hábito arborícola não o impediu de utilizar a serapilheira com grande freqüência (Vitt et al., 

2001).     

As sobreposições no uso do habitat e microhábitat entre espécies habitantes da borda 

da mata como a de Ophiodes striatus com Ameiva ameiva ou com Tropidurus hispidus foram 

provavelmente  favorecidas  pela similaridade das mesmas no uso do espaço, corroborando os 

dados obtidos por diversos autores (Vitt et al., 1996; Vitt et al., 1999; Vitt et al., 2003a,b). A 

sobreposição de Ophiodes striatus com Ameiva ameiva e Tropidurus hispidus (ou com outras 
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espécies de áreas abertas), não tinha sido observada, já que a primeira espécie, por ter hábito 

semi-fossório não costuma ser observada se - deslocando  (Borges-Nojosa & Charamaschi, 

2003; Nogueira et al., 2005; Quintela et al., 2006). Por outro lado, sobreposições para 

espécies com preferência por áreas de vegetação aberta tem sido registradas, principalmente 

para lagartos de ampla distribuição geográfica como Tropidurus hispidus e Ameiva ameiva 

(Teixeira, 2001; Mesquita et al., 2006a,b). Segundo Sartorius et al., (1999), espécies típicas 

de áreas de vegetação aberta, como Ameiva ameiva, podem invadir áreas de florestas, 

competindo por espaço, alimento e locais de postura, o que pode causar danos irreversíveis à 

comunidade habitante de áreas florestadas .  Duas desovas desta espécie foram localizadas no 

interior da mata, em um barranco à beira da estrada, e sob material em decomposição na base 

de uma palmeira, a última junto a ovos de Kentropyx calcarata e Anolis fuscoauratus.  Não é 

raro que espécies florestais como Kentropyx calcarata e as do gênero Anolis venham habitar a 

borda da mata (Teixeira, 2001; Mesquita et al., 2006a). Este foi também o caso de Enyalius 

catenatus neste trabalho. Isto provavelmente ocorre pela destruição do hábitat natural 

(Vanzolini, 1992; Vitt & Zani, 1998a; Teixeira, 2001; Mesquita et al., 2006b).  

Dieta

 

Os índices de sobreposição mostraram que espécies de hábitos diferentes utilizaram de 

maneira semelhante alguns recursos disponíveis. A sobreposição no uso do alimento por 

Enyalius catenatus e Dryadosaura nordestina foi a mais evidente. No entanto, Dryadosaura 

nordestina é uma espécie fossorial e Enyalius catenatus é um lagarto arborícola que 

eventualmente vem ao solo em busca de alimento ou locais para postura (Vitt et al., 1996; 

Zamprogno et al., 2001). Assim sendo a diferença no uso dos microhábitats poderia 

possibilitar a coexistência entre estas espécies.  

Quanto ao item alimentar mais consumido Ophiodes striatus teve preferência por 

Gastropoda, seguida por Arachnida e Odonata. Embora esta espécie possa se sobrepor quanto 
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a este item com Ameiva ameiva, se encontram segregados  no uso do hábitat, uma vez que 

Ophiodes só foi encontrado na borda. 

Enyalius catenatus alimentou-se principalmente de Insecta e de Arachnida, 

corroborando parte dos resultados obtidos por Vitt et al.,(1996) & Zamprogno et al., (2001), 

embora os primeiros autores tenham constatado preferência por Dyctioptera, Homoptera e 

Diplopoda e os segundos por Coleoptera e Formicidae.  

Tropidurus hispidus e Tropidurus semitaeniatus, apresentaram um alto índice de 

sobreposição, destacando-se pelo consumo de Formicidae, fato já registrado em vários 

trabalhos (Araújo, 1987; Colli et al., 1992; Van-sluys, 1993a, 1993b; Bergallo & Rocha, 

1994; Vitt & Zani, 1998b; Faria, 2004).  Formicidae também foi o item mais abundante na 

dieta de Ameiva ameiva. Diferenças na alimentação deste lagarto são bastante comuns por ser 

de hábito generalista e consumir uma variedade de presas, como artrópodes e inclusive 

vertebrados (Vitt et al.,1999). Estes dados são condizentes com os encontrados por outros 

autores (Magnusson et al., 1985; Vitt & Colli 1994; Vitt, 1995; Vitt & Carvalho,1995; 

Teixeira, 2001; Mesquita et al., 2006b). Segundo Sartorius et al., (1999), isto se deve 

provavelmente à disponibilidade e abundância de presas em determinados períodos do ano. 

Quanto à sobreposição na dieta entre Ameiva ameiva e Ophiodes striatus foi minimizada 

porque cada espécie consumiu uma maior quantidade especifica de presas (Formicidae para 

Ameiva ameiva e Gastropoda para Ophiodes striatus).  

Os itens encontrados na dieta de Gymnodactylus darwinii foram diferentes dos 

encontrados por Teixeira (2001), mas similares aos encontrados por Vitt (1995), para 

Gymnodactylus geckoides.  

Quanto à dieta de Dryadosaura nordestina, a mesma foi composta de 11 categorias de 

presas, destacando-se Formicidae e Coleoptera. Esta composição foi similar àquela 

encontrada por Teixeira e Fonseca (2003) para Leposoma scincoides, pertencente também à 
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família Gymnophthalmidae. Por outro lado, diferenças para espécies similares de 

Gymnophthalmidae já foram registradas em espécies como Vanzosaura rubricauda, 

Gymnophthalmus leucomystax, Bachia bressalaui, Leposoma percarinatum e 

Gymnophthalmus underwoodi por Vitt (1995); Vitt & Carvalho (1995); Colli et al., (1997); 

Vitt e Zani (1998) e Mesquita (2006b), respectivamente.   
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Figura 1: Mapa de localização do remanescente de Mata Atlântica do Engenho Coimbra; a área 

estudada corresponde à rachureada.  
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Figura 02. Médias mensais de temperatura, pluviosidade e umidade durante o periodo 
de estudo (A – Estação seca; B – Estação chuvosa).  
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a XX. A e B estimativas para uso de pit-fall; C e D por busca ativa.

Fig. 03. Curva de acumulação de espécies. Pit-fall: espécies obtidas por horas de 
armadilhas de queda abertas. Busca-ativa: espécies obtidas por horas/homem de 
esforço em busca ativa. 
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Tabela I. Distribuição das espécies por hábitats e microhábitats da Mata do Coimbra, Ibateguara-AL, no período estudado. 
Família/Espécie  Interior da Mata Fechada Borda de Mata  

Total  % 
A B C D E F G H I J L M M O P Q 

 
Iguanidae 
          Iguana iguana  (Linnaeus, 1758).  

Leiosauridae 
         Enyalius catenatus (Wied, 1821)  

Polychrotidae 
          Anolis fuscoauratus Duméril and Bibron, 1837. 
          Anolis ortonii     Cope, 1868. 
          Anolis punctatus Daudin, 1802 
          Polychrus acutirostris Spix, 1825  

Tropiduridae 
          Tropidurus hispidus   (Spix, 1825). 
          Tropidurus semitaeniatus (Spix, 1824).     
          Strobilurus torquatus Wiegmann, 1834  

Gekkonidae 
           
          Bogertia lutzae Loveridge, 1941 
          Coleodactylus meridionalis (Boulenger, 1888) 
          Gymnodactylus darwinii (Gray, 1845). 
          Hemidactylus mabouia  (Moreau de Jonnès, 1818)  

Teiidae 
          Ameiva ameiva  (Linnaeus, 1758). 
          Kentropyx cf. calcarata  Spix, 1825 
          Tupinambis merianae (Duméril and Bibron, 1839)  

Gymnophthalmidae 
          Dryadosaura nordestina  Rodrigues et al 2005 
          Acratosaura mentalis (Amaral, 1933)  

Scincidae 
          Mabuya bistriata. (Spix, 1825). 
          Mabuya macrorhyncha Hoge, 1946.  

Anguidae 
        Diploglossus fasciatus (Gray, 1831) 
          Diploglossus lessonae    Peracca, 1890 
          Ophiodes striatus (Spix, 1824)  
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A – Tronco em decomposição. 
B – Serapilheira sobre solo plano. 
C – Serapilheira sobre área de encosta. 
D – Acúmulo de folhas de palmeira depositadas no entorno desta, no interior da mata. 
E – Serapilheira entre raiz tabular. 
F – Estrada ou trilha no interior da mata. 
G – Árvores caídas no interior da mata. 
H – Clareira no interior da mata. 
I – Margem de cursos d’água no interior da mata. 
J – Bromélias sobre  solo ou afloramento rochoso.
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L – Tronco em decomposição 
M – Serapilheira na borda da mata. 
N – Borda da mata com canavial. 
O – Afloramento rochoso. 
P – Borda da mata com cursos d’água. 
Q – Acúmulo de folhas de palmeira depositadas no entorno desta, em borda de mata  
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Tabela II. Similaridade entre as áreas de Mata Atlântica do Estado de Alagoas, quanto 
às espécies de lagartos habitantes da serapilheira. Fonte: Freire, 2001 (Murici, Salva, 
Cedro e Catolé).  

Mata de 
Coimbra 

Mata de Murici Mata do Cedro Mata da Salva Mata do Catolé. 

Mata de Coimbra  23 0.696 0,304 0,304 0.360 

Mata de Murici 15 16 0,556 0,500 0,500 

Mata do Cedro 07 07 07 0,556 0,500 

Mata da Salva 07 07 05 07 0,636 

Mata do Catolé 09 09 07 07 11 

Espécies em comum (Negrito); Total de cada área (Cinza) and Índice de similaridade de Jaccard (Itálico)   

Tabela III. Abundancia absoluta, riqueza, dominância (Simpson), diversidade 
(Shannon) e eqüitatividade. 

 

Hábitats 

 

Interior de mata Borda de Mata 

Abundância absoluta 156 1209 
Riqueza total de espécies 19 09 
Dominância (D)

 

0,653

 

0,453

 

Diversidade (H1)

 

2,59

 

1,32

 

Eqüitatividade (E) 0,779 0,659 
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Tabela IV. Diversidade H1 (1ª coluna) similaridade para uso de microhábitats no 
interior da mata na (diagonal). 

Índice de 
diversidade de 

Shannon 
Microhábitats B C D E F G H I J 

1,33 A 0,273 0,125 0,200 0,400 0,000 0,286 0,286 0,000 0,000 

1,87 B  0,250 0,286 0,182 0,143 0,154 0,154 0,100 0,091 

1,44 C   0,300 0,143 0,222 0,000 0,250 0,200 0,167 

1,81 D    0,100 0,273 0,083 0,182 0,125 0,250 

1,04 E     0,000 0,143 0,333 0,000 0,000 

1,56 F      0,222 0,375 0,167 0,167 

1,23 G       0,429 0,000 0,000 

1,56 H        0,500 0,000 

0,26 I         0,500 
0,60 J          

A – Tronco em decomposição. 
B – Serapilheira sobre solo plano. 
C – Serapilheira sobre área de encosta. 
D – Acúmulo de folhas de palmeira depositadas no entorno 
desta, no interior da mata. 
E – Serapilheira entre raiz tabular. 

F – Estrada ou trilha no interior da mata. 
G – Árvores caídas no interior da mata. 
H – Clareira no interior da mata. 
I – Margem de cursos d’água no interior da mata. 
J – Bromélias sobre  solo ou afloramento rochoso.  

Tabela V. Diversidade H1 (1ª coluna) e índice de similaridade de Jaccard para uso de 
microhábitat na Borda da Mata diagonal. 
Índice de 

diversidade de 
Shannon H1 

Microhábitats M N O P Q 

0,26 L 0,250 0,333 0,200 0,000 0,000 

0,60 M  0,400 0,800 0,400 0,333 

0,42 N   0,333 0,200 0,167 

0,77 O    0,333 0,286 

0,62 P     0,400 

1,33 Q      

 

L – Tronco em decomposição 
M – Serapilheira na borda da mata. 
N – Borda da mata com canavial. 
O – Afloramento rochoso. 
P – Borda da mata com cursos d’água. 
Q – Acúmulo de folhas de palmeira depositadas no entorno desta, em borda de mata 



46  Tabela VI. Índice de sobreposição no uso de microhábitat (Diagonal inferior) e dieta (Diagonal superior) entre as espécies obtidas.  

Espécies I.i. E.c. A.f. A.p. A.o. P.a S.t. T.h. T.s. B.l. C.m. G.d. H.m. A.a. K.c. T.m. C.m. D.n. M.b. M.m D.f D.l. O.s. 

Iguana iguana 

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Enyalius catenatus 0,333 

 
0,250 0,125 0,250 - - 0,296 0,291 - - 0,250 0,250 0,368 - - - 0,727 - - 0,125 - 0,277 

Anolis fuscoauratus 0,000 0,333 

 
0,500 0,250 - - 0,074 0,083 - - 0,400 0,166 0,157 - - - 0,181 - - 0,500 - 0,111 

Anolis punctatus 0,000 0,333 0,500 

 
0,000 - - 0,074 0,041 - - 0,200 0,000 0,105 - - - 0,090 - - 0,500 - 0,111 

Anolis ortonii 0,000 0,166 0,250 0,333 

 
- - 0,111 0,166 - - 0,400 0,600 0,210 - - - 0,273 - - 0,000 - 0,166 

Polychrus acutirostris 0,000 0,166 0,000 0,333 0,000 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - 

Strobilurus torquatus 0,000 0,166 0,000 0,333 0,000 0,500 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

Tropidurus hispidus 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 

0,703 - - 0,148 0,185 0,518 - - - 0,370 - - 0,037 - 0,444 

Tropidurus semitaeniatus 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,200 

 

- - 0,208 0,208 0,583 - - - 0,375 - - 0,041 - 0,458 

Bogertia lutzae 0,000 0,166 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 

- - - - - - - - - - - - - 

Coleodactyllus meridionalis 0,000 0,166 0,250 0,333 0,000 0,000 0,500 0,000 0,000 0,000 

 

- - - - - - - - - - - - 

Gymnodactylus darwinii 0,000 0,333 0,250 0,666 0,000 0,000 0,333 0,000 0,000 0,333 0,333 

 

0,166 0,263 - - - 0,272 - - 0,200 - 0,277 

Hemidactylus mabouia 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,400 0,500 0,000 0,000 0,000 

 

0,210 - - - 0,272 - - 0,000 - 0,166 

Ameiva ameiva 0,333 0,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,400 0,333 0,000 0,000 0,166 0,333 

 

- - - 0,368 - - 0,052 - 0,736 

Kentropyx calcarata 0,166 0,500 0,000 0,333 0,000 0,166 0,333 0,000 0,000 0,333 0,166 0,333 0,000 0,333 

 

- - - - - - - - 

Tupinambis merianae 0,250 0,333 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,333 

 

- - - - - - - 

Acratosaura mentalis 0,000 0,166 0,000 0,333 0,000 1,000 0,500 0,000 0,000 0,000 0,500 0,333 0,000 0,000 0,166 0,000 

 

- - - - - - 

Dryadosaura nordestina 0,000 0,333 0,500 0,666 0,000 0,166 0,333 0,000 0,000 0,166 0,400 0,500 0,000 0,166 0,166 0,166 0,166 

 

- - 0,090 - 0,277 

Mabuya bistriata 0,200 0,500 0,250 0,333 0,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,166 0,166 0,500 0,000 0,000 

 

- - - - 

Mabuya macrorhyncha 0,000 0,166 0,000 0,333 0,000 1,000 0,500 0,000 0,000 0,000 0,500 0,333 0,000 0,000 0,166 0,000 1,000 0,166 0,000 

 

- - - 

Diploglossus fasciatus 0,000 0,166 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,500 0,000 0,333 0,000 0,000 0,166 0,000 0,000 0,166 0,000 0,000 

 

- 0,055 

Diploglossus lessonae 0,000 0,166 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,333 0,000 0,000 0,333 0,333 0,000 0,333 0,000 0,000 0,500 

 

- 

Ophiodes striatus 0,200 0,166 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,600 0,000 0,000 0,000 0,000 0,400 0,666 0,000 0,000 0,000 0,000 0,250 0,000 0,000 0,000 
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Tabela VII - Táxons identificados no conteúdo estomacal dos espécimes analisados.

 
Táxons  Enyalius catenatus Anolis fuscoauratus  Anolis ortonii Anolis punctatus Tropidurus hispidus Tropidurus semitaeniatus 

N % F.O V(mm3) N % F.O V(mm3) N % F.O V(mm3) N % F.O V(mm3) N % F.O V(mm3) N % F.O V(mm3) 

INSECTA                         
Diplura                  01 0,08 4      

Collembola                 15 1,25 40  05 0,99 14,28 15,12 

Ephemeroptera                 10 0,83 24 5,04 03 0,59 9,52  

Odonata Adulto                 08 0,66 12  04 0,79 19,05  

Larva de Odonata                          
Orthoptera                         

Blattôdea                  02 0,16 8 573,5502 05 0,99 23,8  

Ensífera  01 3,22 16,66  01 50 100  01 14,28 100      86 7,15 100  09 1,78 42,87  

Isóptera  03 10,01 16,66              21 1,75 52 10,0844 06 1,20 19,05  

Plecoptera                      01 0,20 2,38  

Dermaptera  01 3,33 16,66              06 0,50 12  02 0,39 4,76  

Psocoptera                  07 0,58 8  01 0,20 2,38  

Thysanoptera                 04 0,33 12      

Zoraptera                         
Hemíptera  04 13,33 16,66              61 5,07 76 283,5 16 3,16 52,38  

Homóptera                  65 5,40 92 87,89461 23 4,54 61,9 453,6 

Coleóptera  08 26,67 33,33      02 28,58 100      77 6,40 100 254,1 26 5,14 61,9 199,23 

Larva de Coleoptera                 08 0,66 20 101,64 02 0,39 4,76  

Díptera          02 28,58 100      26 2,16 60 24,2666557 18 3,56 61,9 17,2 

Larva de Díptera                  37 3,07 44 31,08 22 4,35 42,87 31,5 

Lepidóptera          01 14,28 100          01 0,20 2,38  

Larva de lepidóptera                  26 2,16 36 767,8125 08 1,58 23,8  

Neuroptera                  25 2,08 56  05 0,99 14,28 88,59375 

Himenóptera                          

 

Formicidae 08 26,67 33,33              598 49,7 100 78,75 318 69,84 100 42,525 

 

Apidae                 10 0,83 28 296,3125     

Ovos de insetos                         

ARACHNIDA                         
Scorpiones             02 50 100  02 0,16 4      

Aranae 04 13,33 50  01 50 100      02 50 100  31 2,57 92 90,3122 17 3,36 61,9 52,96 

Ooteca                          
Opilione                 03 0,25 8 9,45     

Acari 01 3,33 16,66              02 0,16 4 0,0525     

CRUSTACEA                          
Isopoda                  33 2,74 100 27,72 37 7,31 80,95 26,208 

GASTROPODA                         
Planorbidae                     01 0,20 2,38  

Succineidae                     01 0,20 2,38  

ANURA                         
Leptodactylidae                          
Material vegetal                 37 3,76 48 898,96 02 0,39 4,76  

TOTAL 30 100   2 100   6 100   4 100   1203 100   506 100   
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Continuação. Tabela VII – Táxons identificados no conteúdo estomacal dos espécimes analisados.

   
Táxons  Gymnodactylus darwinii Hemidactylus mabouia Ameiva ameiva Dryadosaura nordestina Diploglossus fasciatus Ophiodes striatus 

N % F.O V(mm3) N % F.O V(mm3) N % F.O V(mm3) N % F.O V(mm3) N % F.O V(mm3) N % F.O V(mm3) 

INSECTA                         
Diplura                          
Collembola             03 7,31 20          

Ephemeroptera         01 1,19 20 5,145             

Odonata Adulto 04 40 33,33      02 2,38 40          13 12,62 46,66 59,0625 

Larva de Odonata                      02 1,94 6,66 20,16 

Orthoptera                         
Blattôdea      01 5,55 33,33                  

Ensífera  01 10 16,66 262,5 01 5,55 33,33  03 3,57 60  04 9,75 26,66      09 8,73 33,33 35,49 

Isóptera              02 4,87 13,33 0,17787         

Plecoptera                          
Dermaptera          02 2,38 20              

Psocoptera                          
Thysanoptera                         
Zoraptera         01 1,19 20              

Hemíptera          08 9,52 80  02 4,87 13,33      03 2,91 20  

Homóptera          02 2,38 40          02 1,94 13,33  

Coleóptera      01 5,55 33,33  05 5,95 100  10 24,39 53,33 7,0875         

Larva de Coleoptera                         
Díptera      01 5,55 33,33  05 5,95 100  03 7,31 13,33 1,008     01 0,97 6,66  

Larva de Díptera      02 11,11 33,33  05 5,95 20          01 0,97 6,66  

Lepidóptera  02 20 33,33      01 1,19 20 127,05         03 2,91 13,33  

Larva de lepidóptera                      01 0,97 6,66  

Neuroptera                          
Himenóptera              01 2,43 6,66          

 

Formicidae         21 25 100 228,69 11 26,82 60 6,72         

 

Apidae                         
Ovos de insetos     12 66,69 66,66 7,4088                 

ARACHNIDA                         
Scorpiones         02 2,38 40          01 0,97 6,66  

Aranae         07 8,33 100 53,76 02 4,87 13,33  01 100 100  18 17,52 60 170,1 

Ooteca          01 1,19 20          01 0,97 6,66  

Opilione         01 1,19 20          01 0,97 6,66  

Acari         05 5,95 20          08 7,76 20  

CRUSTACEA                          
Isopoda  01 10 16,66      10 11,9 100 61,74 03 7,31 20      03 2,91 20  

GASTROPODA         01 1,19 20              

Planorbidae                     32 31,06 60 80,64 

ANURA                         
Leptodactylidae                      01 0,97 6,66  

Material vegetal                     03 2,91 13,33  

TOTAL 8 100   18 100   84 100   41 100   01 100   103 100   
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Tabela VIII. Largura de nicho espacial e alimentar.   

Largura de nicho 
espacial 

Hábitat Microhábitat Alimentar 

Iguana iguana 1,80 1,80 - 

Enyalius catenatus 1,11 3,50 5,23 

Anolis fuscoauratus 1,00 4,00 2,00 

Anolis punctatus 1,00 2,66 2,00 

Anolis ortonii 1,00 1,00 1,38 

Polychrus acutirostris 1,00 1,00 - 

Strobilurus torquatus 1,00 1,80 - 

Tropidurus hispidus 1,00 2,01 3,77 

Tropidurus semitaeniatus 1,00 1,00 2,43 

Bogertia lutzae 1,00 2,00 - 

Coleodactylus meridionalis 1,00 2,00 - 

Gymnodactylus darwinii 1,00 1,92 2,60 

Hemidactylus mabouia 1,00 1,92 2,18 

Ameiva ameiva 1,19 1,19 6,89 

Kentropyx calcarata 1,00 5,18 - 

Tupinambis merianae 1,92 2,66 - 

Acratosaura mentalis 1,00 1,00 - 

Dryadosaura nordestina 1,00 2,88 6,27 

Mabuya bistriata 1,98 2,32 - 

Mabuya macrorhyncha 1,00 1,00 - 

Diploglossus fasciatus 1,00 1,00 1,00 

Diploglossus lessonae 1,00 1,80 - 

Ophiodes striatus 1,00 1,91 6,13 
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Infestação por Rhabdias sp. (Nematoda: Rhabdiasidae) em Enyalius catenatus (Wied, 

1821) (Squamata: Leiosauridae) na Mata Atlântica do Nordeste do Brasil.  

Ubiratan Gonçalves 1 & Eliza Maria Xavier Freire2. 

1Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Programa de Pós-Graduação em Ciências 

Biológicas, Área de concentração em Biodiversidade.  

ugsbogertia@gmail.com 

2Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Centro de Biociências, Departamento de 

Botânica, Ecologia e Zoologia.  

elizajuju@ufrnet.com.br  

Resumo  

Dentre os 11 espécimes de Enyalius catenatus obtidos durante estudo sobre a 

estrutura da comunidade de lagartos de um remanescente de Mata Atlântica do Estado de 

Alagoas, 4 continham 41 espécimes de um gênero de Nematoda comumente encontrado 

parasitando o pulmão de anfíbios e répteis. Todos os parasitas encontrados pertencem a 

uma espécie não descrita do gênero Rhabdias, com uma taxa de prevalência de 36 %, e 

com 1-16 de amplitude de infestação ( = 3,727 d.p.± 6,326). Esta taxa de prevalência é 

alta e, embora semelhante à encontrada em Enyalius bilineatus (33,3%), é um fato que 

merece atenção, porque a espécie parasitada encontra-se em um remanescente florestal e 

isto pode afetar a estrutura desta população e da comunidade, já que outras espécies como 

Anolis punctatus e Strobilurus torquatus também estavam parasitadas por Rabdias sp.  

Palavras-chave: Lagartos, Enyalius catenatus, Rhabdias, Endoparasitas, Mata Atlântica.  
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Introdução  

Estudos ecológicos envolvendo comunidades de helmintos parasitas de anfíbios e 

répteis vem aumentando nos últimos anos (Vrcibradic et al., 2002; Bursey et al., 2003a; 

Bursey & Goldberg, 2004;Bursey& Goldberg, 2005a;  Elizabeth et al., 2007). De modo 

geral, estas comunidades associadas a lagartos são caracterizadas por uma baixa riqueza de 

espécies e compostas por espécies isoladas e não interativas (Aho, 1990; Fontes et al., 

2003). Novas espécies de parasitas de lagartos têm sido descritas recentemente (Fontes et 

al., 2003), mas, pouco se sabe sobre sua historia de vida e seus efeitos na estrutura e 

dinâmica de populações dos anfitriões (Zug et al., 2001).  A maioria dos estudos sobre a 

fauna helmíntica em espécies de lagartos é descritiva e/ou taxonômica (Bursey et al., 2002; 

Bursey et al., 2003a, 2003b; Lhermitte-Vallarino & Bain, 2004; Bursey & Goldberg, 2005; 

Bursey & Goldberg, 2006; Martínez-Salazar, 2006; Bursey et al., 2007, 2008). Na maioria 

dos estudos de ecologia há apenas relatos da prevalência e a intensidade da infecção 

causada pelo parasito (Rocha, 1995; Vrcibradic et al., 2000, 2002; Vrcibradic & Rocha, 

2005; Almeida et al., 2008). 

Durante estudo sobre a estrutura da comunidade de lagartos de um remanescente de 

Mata Atlântica do Estado de Alagoas, foram obtidos 11 espécimes Enyalius catenatus, 

espécie de hábitos arborícolas e subarborícolas encontrado predominantemente em 

formações florestais da porção norte da Floresta Atlântica (Ávila-Pires, 1995; Freire, 1996; 

Lima e Souza, 2006; Rodrigues et al., 2006). Considerando que o parasitismo constitui um 

dos fatores que podem interferir na estrutura desta comunidade, foi investigada a fauna de 

endoparasitas de algumas espécies de lagartos, especialmente de Enyalius catenatus.  

Material e método  

O trabalho em campo foi efetuado na Mata do Engenho Coimbra, Município de 

Ibateguara, Estado de Alagoas (9º00'02'' S e 35º51'12'' W). Esta se destaca dos demais 
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remanescentes florestais alagoanos, pela grande extensão, incluindo uma área de 3500 

hectares de cobertura vegetal contínua (Roda & Santos, 2005). Além disso, uma ampla 

proporção de mata foi mantida no seu estado original (Assis, 2000; Roda & Santos, 

2005).  No entanto, assim como outras áreas de Floresta Atlântica do Nordeste, a área se 

encontra numa matriz de plantações de cana-de-açúcar. As matas se apresentam 

atualmente como ilhas de florestas envoltas por canaviais, o que foi resultado do 

advento do Programa Brasileiro do Álcool (PROALCOOL) na década de 1970. 

A área está situada no limite entre a Floresta ombrófila e a Floresta Estacional 

(Assis, 2000), onde o clima é sazonal, com uma estação seca usualmente entre os meses de 

outubro a março e a estação chuvosa entre abril e setembro. A precipitação média anual é 

de 1.442,5mm. Durante o período deste estudo as temperaturas variaram na estação seca de 

13 a 30ºC e no período chuvoso de 06 a 25ºC. A umidade relativa do ar média para cada 

estação ficou em 84.5 e 90.3% respectivamente.   

Para o estudo sobre a estrutura da comunidade de lagartos, foram efetuadas quatro 

excursões com duração de 20 dias cada uma (duas na estação seca, de 23/11 a 15/12/06 e 

de 01/04 a 20/04/2007, e duas na chuvosa de 27/08 a 16/09/07 e de 24/09 a 14/10/2007). 

Todos os espécimes de lagartos coletados foram anestesiados com Cloridrato de lidocaína 

a 2%, pesados com precisão de gramas e em seguida fixados com formol a 10%. Após 5 

dias, os mesmos foram transferidos para frascos com álcool a 70%. Posteriormente, o 

comprimento rosto cloacal (CRC) foi aferido com precisão de milímetros, a cavidade 

corporal, estômago, intestinos e trato respiratório foram dissecados e examinados seguindo 

a técnica descrita em Fontes et al., (2003) e Almeida et al., (2006). Os espécimes foram 

tombados na Coleção Herpetológica do Departamento de Botânica, Ecologia e Zoologia da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (CHBEZ). 
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Diferenças quanto ao CRC e o peso entre os lagartos parasitados e não parasitados 

foram avaliados.  

Resultados 

Foram examinados 11 espécimes de Enyalius catenatus (1 macho; 6 fêmeas e 4 

jovens). Destes, 4 albergavam parasitas em seus pulmões (1 macho e 3 fêmeas), sendo 

portanto, a taxa de prevalência de 36 %, com 1-16 de amplitude de infestação ( = 3,727 

d.p.± 6,326). Todos os parasitas encontrados pertencem a uma espécie não descrita de 

Nematoda do gênero Rhabdias (fig. 02).   

Fig. 02 – Infestação de Rhabdias sp. em pulmão de fêmea de Enyalius catenatus.  

A diferença entre as médias do comprimento rostro-cloacal das fêmeas não 

parasitadas (91.77mm ± 4.617) e parasitadas (89.64mm ± 7.094) foi avaliada mediante 

o teste t que não indicou diferenças significativas (t=0,4372; p = 0.2975; g.l. = 4). A  

diferença entre as médias do peso das fêmeas não parasitadas (23.86g ± 2.90) e 

parasitadas (32.26 ± 11.06) também não foi significativa (t=1,273; p = 0.2720; g.l.= 4).  

Discussão  
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Vários trabalhos relatam a presença de espécies do gênero Rhabdias no pulmão 

de lagartos (Bursey et al., 2002; Bursey et al., 2003a, 2003b; Lhermitte-Vallarino & 

Bain, 2004; Bursey & Goldberg, 2006; Martínez-Salazar, 2006; Bursey et al., 2007) e 

serpentes (Silva et al., 2001).  A maioria destes foram encontrados e descritos habitando 

os pulmões de espécies de lagartos com hábito semelhante aos de E. catenatus, 

geralmente da família Polychrotidae. Segundo Kuzmin et al. (2003; 2005) e Elizabeth 

& Martínez-Salazar (2006) há uma relação estrita entre as espécies de Rhabdias e seus 

hospedeiros, e a presença do parasita pode ser  considerada uma característica valiosa na 

identificação das espécies de lagartos. 

No tocante à infestação por Rhabdias, Bursey et al. (2003a), Bursey & 

Goldberg, (2005) e Elizabeth & Martínez-Salazar (2006) obtiveram uma infestação de 

um único parasita por indivíduo nos lagartos Anolis frenatus, Norops capito e Norops 

megapholidotus respectivamente, enquanto neste trabalho a infestação em E. catenatus 

foi de um a 16 parasitas por hospedeiro ( = 3,727 d.p.± 6,326). A prevalência 

encontrada em E. catenatus foi maior do que a encontrada por Bursey et al. (2003) para 

o lagarto Anolis frenatus (15%), e por Bursey et al. (2007) para Norops capito (17%), 

Bursey et al. (2005b) para Anolis punctatus (14%). Porém, semelhante à encontrada  

por Vrcibradic et al. (2007) em Enyalius bilineatus (33,3%).  

Os jovens de E. catenatus estiveram livres de infestação por parasitas. Este fato 

foi também constatado no trabalho de Souza et al. (2006), que detectou em Enyalius 

perditus uma relação entre a idade, o comprimento rostro-cloacal dos lagartos e o 

parasitismo. Segundo esse autor, indivíduos mais velhos são mais suscetíveis a terem 

parasitas. Resultado semelhante também foi obtido por Ribas et al. (1995) para 

Cnemidophorus ocellifer.   
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Neste estudo não foi possível avaliar se há uma relação entre o CRC de machos 

e fêmeas e o grau de parasitismo devido ao pequeno tamanho da amostra. Souza et al., 

(2007) e Ribas et al. (1995) afirmam que há uma relação entre o tamanho corporal e 

sexo, e que as diferenças na prevalência e intensidade da infestação por parasitas estão 

correlacionadas com as variações no tamanho de corpo e o consumo de diversos tipos 

de presa. Diferenças de intensidade e prevalência de parasitismos foram avaliados para 

cada sexo por Rocha et al.(2003) que não encontraram uma relação entre o tamanho dos 

indivíduos de ambos sexos e entre os do mesmo sexo com o grau de parasitismo.  

A alta prevalência de Rhabdias sp. em E. catenatus é um fato que merece atenção, 

porque a espécie parasitada encontra-se em um remanescente florestal e isto pode afetar a 

estrutura desta população e da comunidade, já que outras espécies como Anolis punctatus e 

Strobilurus torquatus também estavam parasitadas por Rhabdias sp.  
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Conclusão Geral 

A comunidade de lagartos do fragmento estudado, ainda detém uma grande 

riqueza de espécies, embora se possa considerar que a sua estrutura esteja um tanto 

alterada, tendo em vista que foram detectadas altas sobreposições no uso do espaço e do 

alimento pelas espécies, tanto no interior como na borda mata. Merece destaque a alta 

densidade de espécies de áreas abertas na borda da mata, especialmente de Ophiodes 

striatus e a alta prevalência de Rhabdias sp. parasitando o pulmão de Enyalius 

catenatus.                                
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Iguana iguana ( por E. Gonçalves).  

Enyalius catenatus (por U. Gonçalves).  
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Anolis fuscoauratus (por G. Skuk).  

Anolis punctatus (por U. Gonçalves). 
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Polychrus acutirostris (por E. Gonçalves).  

 

Tropidurus hispidus (por U. Gonçalves). 
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Tropidurus semitaeniatus (por U. Gonçalves). 

 

Bogertia lutzae (por E. Gonçalves). 
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Coleodactylus meridionalis (por U. Gonçalves).  

 

Gymnodactylus darwinii (por U. Gonçalves). 
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Hemidactylus mabouia (por E. Gonçalves).   

Ameiva ameiva (por U. Gonçalves).  
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Kentropyx calcarata (por U. Gonçalves).  

Tupinambis merianae (por E. Gonçalves).  
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Acratosaura mentalis (por E. Gonçalves).  

Dryadosaura nordestina (por G. Skuk).    
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Mabuya macrorhyncha (por U. Gonçalves).  

 

Diploglossus fasciatus (por U. Gonçalves). 
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Diploglossus lessonae (por G. Skuk).  

 

Ophiodes striatus (por U. Gonçalves).      



86   

Desova comunal (ovos de Ameiva ameiva e Kentropyx calcarata).   

Vista parcial da mata do Coimbra. 
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Vista aérea da mata do Coimbra (Foto CEPAN). 
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Colocação das armadilhas de queda (pit-fall traps).  

Atividade de remoção da serapilheira.  
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Parasitas pulmonares dos lagartos de Coimbra.  
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Parasitas intestinais dos lagartos de Coimbra.  


