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RESUMO 

 

O Domínio da Mata Atlântica, que se estima restarem somente entre 7 a 10% 

de vegetação remanescente, encontra-se ameaçado pelo uso e ocupação 

desordenados, em sua maior parte proveniente da urbanização, uma das principais 

causas de extinção de espécies. Dentre os remanescentes no estado do Rio Grande 

do Norte, destaca-se o Parque Estadual das Dunas de Natal (PEDN), Unidade de 

Conservação de proteção integral e localidade tipo do lagarto Coleodactylus 

natalensis, espécie da fauna brasileira ameaçada de extinção. Apesar destes fatos, 

beleza cênica e amenização do clima pelo PEDN, ele está sempre ameaçado de uso 

e ocupação de parte que margeia a Avenida Roberto Freire, por ser considerada 

degradada. Em virtude disso, este trabalho visou subsidiar a avaliação da 

importância ambiental dessa área degradada, a partir deste estudo sobre 

taxocenose de lagartos, para registrar e identificar as espécies, e como estas se 

distribuem e se mantêm nas diferentes fitofisionomias. Foram delimitados três 

quadrantes de amostragens paralelos, equidistantes cerca de 500 m, em diferentes 

fitofisionomias. A procura ativa nas áreas foi de forma aleatória ao longo de três 

transecções paralelas. Foram registradas 12 espécies de lagartos e a curva de 

rarefação mostrou-se sintótica, denotando que mais espécies poderiam ser 

registradas. As espécies mais registradas foram Ameivula ocellifera, Brasiliscincus 

heathi e Gymnodactylus geckoides. As com maior e menor largura de nicho quanto 

ao habitat foram Salvator merianae e C. natalensis, respectivamente. Quanto ao 

microhabitat, Tropidurus hispidus foi a mais generalista e B. heathi a mais 

especialista. O par de espécies com maior sobreposição no uso de habitats foi S. 

merianae e Ameiva ameiva, e nos microhabitats, A. ocellifera e B. heathi. A variação 

temporal da riqueza frente a altas temperaturas e índices pluviométricos indica que a 

presença das espécies é mais dependente de fatores abióticos. Altas sobreposições 

em alguns pares de espécies não limitam a coocorrência destas, pois segregam nos 

demais eixos dos nichos. As espécies mais frequentes são de áreas abertas, mas 

duas de áreas florestadas, Dryadosaura nordestina e C. natalensis, esta última 

ameaçada de extinção, reforçam a relevância da conservação dessa área 

considerada degradada para a manutenção da biodiversidade do Parque. 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The Domain of the Atlantic Forest estimated there were only between 11.4% 

and 16% of its original vegetation remaining and is threatened by disordered use and 

occupation, mostly from urbanization, which is one of the main causes of extinction of 

species. Among the remaining species in the state of Rio Grande do Norte, stands 

out the Parque Estadual das Dunas de Natal (PEDN), Conservation Unit for integral 

protection and location of the lizard Coleodactylus natalensis, an endangered 

species from the Brazilian fauna. Despite these facts, scenic beauty, and climate 

mitigation by the PEDN, this species has been endangered by use and settlement on 

the already degraded land that borders the Avenida. This paper aimed to support the 

assessment of the environmental importance of this degraded area by studying the 

taxocenosis of lizards in order to register and identify species as well as how they 

distribute themselves and remain in different vegetation types. Three parallel and 

equally spaced (about 500m) sampling quadrants were delimited in different 

vegetation types. The active search in the quadrants was random along three parallel 

transects. Twelve species of lizard were registered and the rarefaction curve proved 

sintotica, indicating that more species could be registered. The most recorded 

species were Ameivula ocellifera, Brasiliscincus heathi and Gymnodactylus 

geckoides. The ones with the largest and smallest niche width considering their 

habitat were Salvator merianae and C. natalensis, respectively. Regarding 

microhabitat, Tropidurus hispidus was the most generalist and B. heathi the most 

specialist. The pair of species with greater overlap in habitat use was S. merianae 

and Ameiva ameiva. For microhabitats, A. ocellifera e B. heathi. The temporal 

variation of richness against high temperatures and rainfall rates indicates that the 

presence of the species is more dependent on abiotic factors. High levels of overlaps 

for some pairs of species did not limit the competition between them as they 

segregate in the remaining axes of the niches. The most common species are from 

open areas. However, two from forested areas, Dryadosaura nordestina and C. 

natalensis, which is endangered, reinforce the importance of conservation of the 

degraded area to maintain the biodiversity in the park. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

A Mata Atlântica brasileira é reconhecida internacionalmente como o principal 

hotspot mundial de biodiversidade, por abrigar entre 1 a 8% da biodiversidade e 

estar bastante ameaçada (Myers et al., 2000; Mittermeier et al., 2005). Após ter sido 

submetida a altos níveis de perda de área e consequente fragmentação de habitats 

por atividades antrópicas desde o século XVI (Dean, 1996; Cincotta et al., 2000; 

Tabarelli et al., 2010), atualmente abriga cerca de 70% da população brasileira 

(Galindo-Leal & Câmara, 2003), e estima-se que restem apenas cerca de 7 a 10% 

de vegetação remanescente composta em sua maior parte de pequenos fragmentos 

espaçados entre si, com apenas de 1% da sua área de floresta original protegida 

(Ribeiro et al., 2009).  

Esses fatos tornam a Mata Atlântica brasileira um dos ecossistemas mais 

ricos e ameaçados do planeta e área prioritária para o desenvolvimento de políticas 

efetivas de conservação da biodiversidade (Myers et al., 2000).  

 No Nordeste do Brasil, a situação da Mata Atlântica é ainda mais crítica, 

restando apenas cerca de 0,3% de sua extensão original (Galindo-Leal & Câmara, 

2003; França et al., 2012). Esse cenário é agravado predominantemente pelo uso e 

ocupação desordenados da região litorânea e pelo processo de urbanização.  

O crescimento de áreas urbanas ou urbanização é considerado a maior causa 

de ameaça de extinção de espécies em todo o mundo (Czech et al., 2000; Mckinney, 

2002, 2006), pois apresenta modificações mais duradouras do que outros tipos de 

perda de habitat e, por ser de longo prazo, frequentemente intensifica-se com o 

tempo (Mckinney, 2006). Além disso, pode diminuir a riqueza, diversidade e 

abundância de espécies nativas de plantas e animais em áreas urbanas, por facilitar 

o estabelecimento de novas espécies ou comunidades, através da introdução de 

espécies exóticas e domésticas, promovendo assim um empobrecimento biótico por 

homogeneização da fauna e flora que aumenta ao longo de um gradiente rural-

urbano (Mckinney, 2006).  

A chance de dispersão dos animais entre habitats residuais também é afetada 

por qualquer efeito da urbanização e demais atividades antrópicas (Connor et al., 

2002; Morini et al., 2007), fato que limita a migração e a colonização de espécies, 

necessárias para a permanência das populações em longo prazo (Tabarelli, 2005). 

Segundo Mckinney (2008), a urbanização é capaz de alterar a riqueza de espécies, 
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dependendo de variáveis como grupo taxonômico, escala espacial de análise e 

intensidade da urbanização.   

Estudos sugerem que diferentes aspectos da urbanização promovem a perda 

de diversidade de espécies, tais como, o efeito espécies/área (Mckinney, 2008), que 

converte os habitats originais e acaba fragmentando a área disponível para as 

espécies, reduzindo a qualidade do habitat de vegetação remanescente e a 

simplificação estutural (Mckinney, 2008). Por outro lado, alguns estudos relatam que 

em níveis baixos a moderados de urbanização (periferias de cidades) a riqueza de 

espécies tende a ser maior (Germaine & Wakeling, 2001, Mckinney, 2006), 

provavelmente devido originar uma maior heterogeneidade ambiental, que promove 

um aumento na disponibilidade de recursos no tempo e no espaço (Mckinney, 2008; 

Gomides, 2010). O conhecimento acerca dos efeitos da urbanização sobre 

populações de animais varia bastante entre grupos taxonômicos, sendo as aves o 

grupo mais estudado, comparado com outros vertebrados e invertebrados 

(Mckinney, 2008). 

  Quanto à herpetofauna, mais de 80% de sua riqueza está distribuída em   

regiões tropicais (Rodrigues, 2005). No entanto, nos últimos anos têm ocorrido um 

declínio global (Dixo & Verdade, 2006), sendo os principais fatores responsáveis a 

perda e degradação de habitats (Gardner et al., 2007a), além  da urbanização 

(Hamer & McDonnell, 2008; 2010). A urbanização pode impactar a herpetofauna 

através da perda de habitat, além da fragmentação e isolamento de remanescentes, 

uma vez que a degradação da qualidade do habitat está diretamente relacionada 

com o declínio e desaparecimento de anfíbios e répteis em ambientes urbanos, 

suburbanos e exurbanos (Hamer & McDonnell 2008; 2010). Esse fato faz com que a 

herpetofauna seja considerada boa indicadora ecológica de alterações da qualidade 

de um habitat (Gomides, 2010), servindo para responder a muitas questões sobre os 

efeitos de urbanização e testar teorias ecológicas sobre impactos ambientais.   

No que se refere aos remanescentes atuais de Mata Atlântica do Estado do 

Rio Grande do Norte, de acordo com Cestaro (2002), correspondem a florestas 

costeiras situadas em uma estreita faixa do litoral oriental, às vezes de maneira 

indistinguível, tanto como floresta de restinga quanto como floresta de tabuleiro. Por 

outro lado, Maciel et al. (2011) relatam que ocorrem na parte mais populosa do 

estado e ocupavam, à época, uma extensão de 43.945 km² equivalente 

aproximadamente a 6% da área do Estado. 
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Dentre os principais remanescentes de Mata Atlântica no Rio Grande do 

Norte, destaca-se o Parque Estadual das Dunas de Natal (PEDN) "Jornalista Luiz 

Maria Alves”, uma Unidade de Conservação (UC) de proteção integral. Constitui uma 

das 22 UCs reconhecidas para o Rio Grande do Norte (Teixeira & Venticinque, 

2014), encontrando-se totalmente circundada pela área urbana de Natal, portanto, 

vulnerável a influência e pressão antrópica, acelerados pelo crescimento urbano. 

Como todo e qualquer Parque Urbano, além de fornecer uma alternativa de lazer e 

melhorar a qualidade de vida da população, entre outros muitos benefícios, 

McKinney (2002) defende que, assim como cemitérios e campos de golfe, os 

parques promovem picos na riqueza de espécies por terem níveis moderados de 

urbanização e possibilitarem que espécies se adaptem e persistam nesses 

ambientes.  

Dentre os estudos efetuados no PEDN, no que se refere à flora podem ser 

destacados o de Freire (1990), que identificou 78 famílias, com maior predominância 

das leguminosas, mirtáceas, gramíneas, compostas, euforbiáceas, convolvuláceas e 

rubiáceas. Trindade (1991) afirma que dentre as famílias mais importantes do PEDN, 

Myrtaceae é considerada como a de maior número de espécies para o litoral do 

estado. Esta família foi estudada posteriormente por Silva (2009), que forneceu 

referências de nove espécies para o Rio Grande do Norte, quatro destas 

constituindo novos registros para o Nordeste do Brasil. Queiroz & Loiola (2009), a 

partir de um levantamento, registraram dez novas ocorrências de espécies do 

gênero Chamaecrista Moench para a área.  

Além da flora, destacam-se os estudos realizados no PEDN com os Fungos. A 

maior parte trata de levantamentos da micobiota, abordando grupos específicos que 

possibilitaram vários novos registros para o RN, Nordeste e Brasil (Perez, 2009; 

Cruz, 2010; Cruz et al., 2012; Barbosa, 2011; Sulzbacher et al., 2013; Sousa et al., 

2014). Outros relatam novos registros até mesmo para a América do Sul (Cruz, 

2010; Barbosa, 2011; Barbosa et al., 2011; Cruz et al., 2012; Sousa et al., 2014). Um 

destes possibilitou a descrição de uma nova espécie (Wartchow et al., 2015).   

Por outro lado, Medeiros et al. (2006) ressaltam a importância da gestão 

ambiental em Unidades de Conservação, utilizando o Parque das Dunas como 

referência, e Aramayo & Perales (2010) sugerem técnicas de valoração econômica 

para o PEDN.    

Em relação à fauna do Parque Estadual Dunas do Natal, com exceção de 
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Varela-Freire (1997) que realizou um levantamento da fauna do PEDN, a maioria dos 

estudos é referente à herpetofauna, mais especificamente sobre os lagartos, a partir 

do estudo de Freire (1996) sobre ecologia e zoogeografia. Este trabalho pioneiro 

possibilitou, além do conhecimento da fauna de lagartos do Parque, o registro de 

possível espécie nova do gênero Gymnodactylus (Freire, 1998), e de um gênero e 

espécie posteriormente descritos como novos para a ciência (Rodrigues et al., 

2005), com destaque para a descoberta e descrição da espécie nova de lagarto, 

Coleodactylus natalensis (Freire, 1999). O PEDN é, portanto, a localidade tipo da 

espécie C. natalensis, conhecida popularmente como lagartinho-de-folhiço e 

atualmente considerada endêmica de remanescentes florestais do Rio Grande do 

Norte (Freire, 1999; Lisboa & Freire, 2012). 

Estudos subsequentes sobre a população de C. natalensis do PEDN chamam 

à atenção para os habitats e microhabitats utilizados por essa espécie (Capistrano & 

Freire, 2008; Lisboa, 2008), e para a sua baixa densidade populacional, com 

provável risco de extinção (Lisboa & Freire, 2012). Com base nestes fatos, esta 

espécie foi incluída na última lista das espécies da fauna brasileira ameaçadas de 

extinção, classificada como ameaçada na categoria EN (em perigo de extinção, 

Portaria MMA N° 444, 2014). 

Apesar da relevância do PEDN e de este constituir uma Unidade de 

Conservação de proteção integral e, o fato de localizar-se em área urbana, 

circundado por estradas pavimentadas e edificações, torna-o suscetível aos 

impactos decorrentes do crescimento urbano e, consequentemente, às ações 

antrópicas resultantes da urbanização. Considerando que a urbanização é uma das 

principais causas de extinção de espécies (Czech et al., 2000; Mckinney, 2006), é 

preocupante o status de conservação da fauna de lagartos do PEDN, especialmente 

de C. natalensis. Mais preocupante ainda é que, mesmo diante da relevância de 

conservação do Parque, este se encontra sempre ameaçado de ocupação, 

especialmente a área considerada impactada que margeia a Avenida Roberto Freire. 

Uma das últimas propostas de intervenção previa a ampliação desta Avenida com 

avanço de 30 a 40 m para o interior do PEDN, reduzindo ainda mais sua área que já 

constitui uma ilha florestal em área urbana (Lisboa & Freire, 2012). 

Diante do exposto e do fato de Mitchell & Brown (2008) relatarem que a 

maioria dos estudos sobre répteis em áreas urbanas e suburbanas focam em 

comportamento, ecologia e história de vida de algumas espécies ou grupos de 
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espécies, e poucos explicam padrões de respostas à urbanização em nível amplo 

dentro de um contexto conservacionista, este estudo pretende enfocar este aspecto 

a partir do estudo de taxocenose de lagartos de área impactada do PEDN visando 

fornecer informações e emanar subsídios para preservar esta área. 

O objetivo geral deste estudo, portanto, foi subsidiar a avaliação da 

importância ambiental dessa área degradada, a partir deste estudo para registrar e 

identificar a composição de espécies sobre taxocenose de lagartos, comparar com a 

da área mais preservada do Parque, e analisar o uso e partilha do espaço pelas 

espécies de lagartos existentes, que está sob influência da urbanização. 

Especificamente, buscou-se identificar a composição, diversidade e riqueza de 

espécies de lagartos, além de analisar a distribuição e uso do espaço (habitats e 

microhabitats) nas diferentes fitofisionomias. Complementarmente, comparou-se a 

fauna de lagartos da área impactada estudada com aquela conhecida para o 

Parque, quanto à composição de espécies e uso/partilha de recursos, com base nos 

estudos de Freire (1996) e Lisboa (2005).  
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MATERIAL E MÉTODOS  

2.1. Área de estudo  

O Parque Estadual das Dunas de Natal (PEDN) foi criado em 1977 através de 

Decreto Estadual n° 7.237 de 22 de novembro de 1977, sendo a primeira Unidade 

de Conservação implantada no Rio Grande do Norte. De acordo com o Zoneamento 

Ambiental de Natal (Natal, 2008), o PEDN foi criado com os objetivos de proteger os 

sistemas geológicos e geomorfológicos das dunas, conter a ocupação desordenada 

e predatória da área, impedir o crescimento desordenado do núcleo urbano de Mãe 

Luíza e, ao mesmo tempo, promover a melhoria de suas condições de urbanização; 

obter o aproveitamento ótimo do potencial turístico de lazer da faixa litorânea e 

promover a interligação entre as praias de Areia Preta e Ponta Negra. Está situado 

na parte oriental do Estado do Rio Grande do Norte, município de Natal (05º48’S a 

05º53’S e 35º09’W a 35º12’W), limitando-se ao Norte com a praia de Mãe Luíza e ao 

Sul com a de Ponta Negra, ocupando cerca de 9 km de extensão paralelamente à 

faixa litorânea. Tem o status de ser o segundo maior Parque urbano do Brasil, 

ocupando uma área de 1.172,80 ha, constituído por dunas que formam cordões 

alongados e oblíquos à costa (SECPLAN/RN, 1981). Esse ecossistema de dunas 

costeiras recebe influência florística e faunística de diferentes Domínios 

Biogeográficos, tais como, o da Mata Atlântica e Caatingas (Freire, 1996).  

O PEDN constitui ainda uma das dez Zonas de Proteção Ambiental (ZPAs) de 

Natal, que são áreas nas quais as características do meio físico, restringem o uso e 

a ocupação do solo urbano com o objetivo de proteção, manutenção e recuperação 

dos aspectos paisagísticos, históricos, arqueológicos e científicos (Natal, 2008).  

A partir do estudo pioneiro sobre a herpetofauna do PEDN por Freire (1996), 

posteriormente complementado por Lisboa (2005), foram reconhecidos para o 

Parque os seguintes habitats: Mata alta, comum em vales com até 30 metros de 

profundidade e intercalados por cordões de dunas fixas, onde se situa floresta com 

árvores que atingem cerca de 15 m, sobre estrato herbáceo pouco desenvolvido; 

Mata baixa, com vegetação de 3 a 7 m de altura, onde predominam arbustos 

densos e rara ocorrência de bromeliáceas; Restinga, que ocorre no topo das dunas 

e é caracterizada pela presença de grandes touceiras de bromeliáceas, solo arenoso 

e maior incidência de luz solar; Dunas da praia ou supralitorâneas, que são móveis 

e sem cobertura vegetal ou com vegetação herbácea rala fixadora de areia; 
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eventualmente, podem estar recobertas por vegetação arbóreo-arbustiva, formando 

moitas esparsas; e Área antropizada, que corresponde ao setor de uso público do 

Parque (Bosque dos Namorados) e a borda de mata nas adjacências do Parque 

(Figura 1). 

 

Figura 1. Desenho esquemático da distribuição espacial dos habitats registrados no PEDN de 

acordo com estudos de Freire (1996) e Lisboa (2005). Fonte: Lisboa, 2005.   

 
O solo desta área é arenoso quartzoso de granulação fina, com baixa 

fertilidade e classificado como não consolidado. A temperatura média do ar 

permanece em torno de 27ºC, com a umidade relativa do ar com média de 80% e 

precipitação pluviométrica bastante irregular, com alternância entre períodos de seca 

e de grandes precipitações, variando entre 1.000 mm e 1.500 mm anuais 

(SECPLAN/RN, 1981).  

Parte da área do PEDN considerada impactada, que está sob constante 

ameaça de ocupação, corresponde a um remanescente de tabuleiro costeiro, 

conforme caracterização fisionômica que consta em seu plano de manejo 

(SECPLAN/RN, 1981). Esse tem início logo após a faixa de dunas fixas (Freire, 

1996), é único no PEDN, e, segundo Rizzini (1997), trata-se de uma faixa de 

vegetação litorânea sobre areias quaternárias que suportam a restinga. É parte 

integrante do PEDN, mas, assim como o restante desta área impactada, constitui 

área de confluência de interesses entre o setor imobiliário, prefeitura de Natal e o 7° 

Batalhão de Engenharia e Combate (SECPLAN/RN, 1981). Além disso, é observado 

com frequência o fluxo ilegal de pessoas, destinação de esgotos não tratados, 

grande acúmulo de lixo e de animais domésticos oriundos da Zona Urbana sendo, 
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por isso considerada antropizada (Figura 2). Esta área, situada paralelamente à 

Avenida Engenheiro Roberto Freire, Zona sul de Natal/RN, possui cerca de 2,15 km 

de extensão no sentido NW-SE e largura entorno de 400 m, utilizada principalmente 

para treinamento do 7° Batalhão (Figura 3 e 4).    

 

Figura 2. Ação antrópica na área impactada do PEDN. A – Aglomeração de animais 

domésticos; B – Desembocadura de esgotos domésticos; C – Desmatamento para construção 

de estradas e acampamento durante treinamento do 7° Batalhão; D – Acúmulo de resíduos 

sólidos.  
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Figura 3. Localização geográfica do Parque Estadual das Dunas do Natal, região costeira no município de 

Natal, RN, e no Brasil. Fonte: Lisboa, 2005.  

 

2.2. Procedimentos metodológicos  

2.2.1- Amostragem em campo 

Para o inventário das espécies de lagartos de área impactada do PEDN, foi 

realizada uma caracterização fitofisionômica com base no Diagnóstico Biológico da 

Flora, realizado nesta área antropizada com vistas a projeto de expansão da Av. 

Roberto Freire. Foram delimitados 3 quadrantes de amostragens, cada um com 80 

m de comprimento em direção ao interior do Parque por 40 m de largura paralelo à 

Avenida (3.200 m² cada quadrante), equidistantes em até 500 metros. Estes 

quadrantes ficaram situados nas seguintes coberturas vegetais predominantes: 

Vegetação secundária herbácea rala, Savana arborizada e Floresta Estacional 

Semidecidual (L. A. Cestaro, com. pess.; Figura 4). Assim sendo, foram demarcados 

os quadrantes de amostragem conforme reconhecimento e categorização 

fisionômica dos seguintes habitats por quadrantes: Vegetação herbácea em área 

aberta e vegetação arbustiva (quadrante 1); Vegetação arbóreo arbustiva (quadrante 

2); e Mata alta para o quadrante 3 (Figura 5).  

O quadrante 1, foi considerado o mais antropizado e heterogêneo, sendo 

reconhecido dois hábitats, um com predominância de vegetação herbácea rala e 

outro com alguns pequenos arbustos bem espaçados. Mais próximo ao calçadão, 

que separa o parque da Avenida, encontra-se uma vegetação arbustiva densa com 

presença de alguns pequenos cajueiros (Anacardium occidentale) e agave (Agave 

angustifolia) (Figura 6 A, B, C e D).  

O quadrante 2, caracterizado por vegetação bem mais fechada que a do 1, 

contém muitos arbustos e árvores de até 4 metros de altura, mas com 
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predominância de arbustos de tamanhos variados, o que possibilita o crescimento da 

vegetação herbácea, que chega a formar até grandes touceiras em alguns locais 

(Figura 7). 

 

Figura 4. Área estudada: imagem adaptada a partir do Mapa da cobertura vegetal de parte do PEDN, 

mostrando as diversas coberturas vegetais existentes na área antropizada do PEDN estudada. Os pontos 

pretos indicam os locais dos quadrantes 1, 2 e 3, ordenados da esquerda para à direita na área estudada 

(Fonte:  Diagnóstico Biológico da Flora).  

 

No quadrante 3, cerca de 500 m a sudeste do anterior, destaca-se o 

fragmento de Floresta Semidecidual da área antropizada do Parque, com árvores 

que chegam a atingir cerca de 10 metros de altura e que geram bastante sombra e 

folhiço sobre o solo, fazendo com que o estrato herbáceo seja pouco desenvolvido 

ou ausente em sua maior parte. Neste quadrante e no seu entorno podem ser 

registradas três espécies da flora ameaçadas de extinção (L. A. Cestaro, com. pess.) 

(Figura 8).  
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Figura 5. Distribuição dos quadrantes de amostragem (em verde) nas diferentes fitofisionomias da área 

antropizada do PEDN estudada. Da esquerda para a direita: quadrante 1 - Vegetação herbácea em área 

aberta e vegetação arbustiva; quadrante 2 - Vegetação arbóreo arbustiva; quadrante 3 - Mata alta. Fonte: 

Google Earth (2016). 

 

A procura por espécimes de lagartos nos quadrantes foi efetuada de forma 

ativa e limitada por tempo, percorrendo-se uma transecção localizada no centro de 

cada quadrante no sentido longitudinal; a cada 10 m adentrava-se 20 m para a 

direita e em seguida para a esquerda, possibilitando que toda a área dos quadrantes 

fosse igualmente amostrada. Eventuais coletas fora dos quadrantes também foram 

realizadas para que se pudesse investigar se a composição das espécies era 

diferente a partir dos 80 m até 200 m de largura para o interior do Parque. Ao longo 

de todas as buscas ativas foram registrados os microhabitats e a hora em que as 

espécies e espécimes foram primeiramente avistados, possibilitando avaliar o uso e 

sobreposição do espaço pelas espécies de lagartos. 

A amostragem nos quadrantes foi efetuada durante três dias consecutivos de 

buscas mensais (um dia em cada quadrante), de outubro de 2014 a setembro de 

2015, com igual esforço amostral ao longo dos meses e das estações (chuvosa e 

seca), nos horários das 08:00 às 12:00 e das 14:00 às 18:00 h. A cada intervalo de 

hora era aferida a temperatura do ar, utilizando um termo-higrômetro (Instrutherm – 

HT-300). Devido à falta de segurança durante à noite, não foram efetuadas coletas 

noturnas. 

Alguns espécimes foram coletados manualmente em campo, quando 

necessário, para que fossem fotografados e melhor observados para correta 
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identificação da espécie. Posteriormente foram soltos no mesmo ambiente de coleta. 

Os espécimes que morreram durante este procedimento foram fixados e tombados 

na Coleção Herpetológica da UFRN. 

 

Figura 6. Quadrante 1: Figuras A e B: habitat de vegetação herbácea de área aberta, com 

algumas touceiras herbáceas e solo exposto; C e D, habitat de vegetação arbustiva, com 

presença de agaves e algumas àrvores na beira do calçadão.  
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Figura 7. Quadrante 2: Habitat de vegetação arbóreo arbustiva, onde predominam arbustos com presença 

de algumas árvores que permitem o crescimento de vegetação herbácea.  

 

 

Figura 8. Quadrante 3: Habitat de Mata alta: fragmento de Floresta estacional caracterizado por árvores 
de grande porte que proporcionam sombra e acúmulo de serapilheira.    

 

Nestes 3 quadrantes, ou 4 habitats, foram identificados e inspecionados 14 

microhabitats, que constituem os locais onde os espécimes de lagartos foram 

primeiramente avistados: Agave (AGA) – sobre ou entre as folhas das agaves; Areia 

nua (ARN) – sobre solo exposto sem cobertura vegetal; Troncos de Árvores e 

Arbustos (AA) – superfície de troncos de árvores e arbustos; Bromélia (BRO) – sobre 

ou entre as folhas de bromélias; Construção humana (CH) – sobre paredes ou restos 

de materiais de construção; Buraco no solo (BS) – no interior de buracos no solo; 

Ramos de árvores e arbustos (RAA) – sobre copa ou galho de árvores e arbustos; 

Interior de tronco em decomposição (ITD) – dentro de troncos de árvores caídos e 

em decomposição; Fendas ou buracos de árvores (FA) – espaços ocos ou buracos 

de árvores; Folhiço (FOL) – folhiço sobre o solo; Herbáceo (HER) – entre touceiras 

de vegetação herbácea sobre o solo; Moita Arbustiva (MA) – dentro ou entre moitas 

de vegetação arbustiva; Resíduos sólidos (RS) – em meio ao lixo ou materiais 

sólidos descartados sobre o solo; Sob tronco em decomposição (STD) – embaixo de 

troncos caídos e em decomposição; Solo compacto exposto (SCE) – solo duro e 

pedregoso sem vegetação.   
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2.3. Análise dos dados  

2.3.1- Composição, riqueza, equitabilidade e diversidade de espécies 

Para a identificação das espécies de lagartos utilizou-se a literatura 

taxonômica especializada, a exemplo de artigos sobre inventários, descrição e 

revisão de espécies, especialmente aqueles relacionados à herpetofauna do PEDN 

(Freire, 1996, 1998; Rodrigues et al., 2005; Lisboa 2005). Os espécimes também 

foram comparados com o material tombado na Coleção Herpetológica da UFRN. Em 

seguida, foi elaborada a lista taxonômica com a composição de espécies de 

lagartos, conforme Costa & Bérnils (2014).  

A efetividade do esforço de coleta foi avaliada por meio de uma curva de 

rarefação de espécies com 1.000 aleatorizações dos dados originais, que representa 

o número total de espécies registradas durante toda amostragem (Sobs = número de 

espécies obtidas, pelo número de amostras em campo); ou seja, a quantidade total 

de dias de amostragens, com cada amostra representando 8 h de trabalho em 

campo, ou horas.homem, dependendo do número de observadores. Esta curva 

resulta em um gráfico que evidencia a quantidade de esforço amostral empregada 

durante o período de estudo, utilizando-se o software Estimates 7.5 (Colwell, 2005).  

Para avaliar se o número de espécies obtidas corresponde à riqueza prevista 

para a área, foram utilizados estimadores não-paramétricos Jacknife e Chao, de 

primeira e segunda ordem, também utilizando-se o software EstimateS 7.5 (Colwell, 

2005). Para avaliar se a riqueza geral e o número de registros das espécies mais 

frequentes (n > 5) estão relacionados com as médias de temperatura do ar, foram 

realizadas regressões lineares simples. Para averiguar uma possível relação entre 

pluviosidade e a variação da riqueza geral registrada durante os meses de coleta, foi 

realizada uma correlação de Spearman, utilizando dados pluviométricos do período 

de coletas obtidos na EMPARN (2015). Em todos os casos utilizou-se o software 

BioEstat 5.0 com significância de 0,05 para rejeitar a hipótese nula.   

A análise da diversidade de espécies de lagartos em toda a área e nas três 

áreas amostradas foi realizada utilizando-se o índice de diversidade de Shannon-

Wiener, que é mais sensível às mudanças na abundância das espécies raras e 

assume que os indivíduos são coletados aleatoriamente de uma população 

(Magurran, 2010).  
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Este índice é calculado através da equação:  

 

 

Onde H’ é o índice de diversidade de Shannon-Wiener, S número total de espécies e 

pi proporção de indivíduos encontrados da espécie i. 

 O índice de Simpson, que é influenciado pela importância das espécies mais 

dominantes, também foi calculado para a área no geral e em cada quadrante, para 

que fosse possível fazer uma comparação dos índices de diversidade. A 

equitabilidade de cada quadrante também foi analisada para fins de comparação. O 

cálculo dos índices de diversidade e equitabilidade foram efetuadas com auxílio do 

software Past (Hammer et al., 2001).  

2.3.1.1- Similaridade quanto à composição de espécies 

A partir da composição de espécies de cada quadrante, a similaridade da 

fauna de lagartos foi analisada através de um dendrograma obtido a partir de uma 

matriz de presença/ausência das espécies nos seus respectivos quadrantes, 

utilizando o método de médias ponderadas por agrupamento (UPGMA) com o índice 

de similaridade de Jaccard (Wolda, 1981), dado pela seguinte fórmula:  

C1,2 = C/(N1+N2) – C 

Onde C = Número de espécies comuns entre duas áreas, N1 = Número de espécies 

presentes na área 1 e N2 = Número de espécies presentes na área 2. 

Para analisar possível similaridade ou dissimilaridade da composição da 

fauna de lagartos da área estudada com a de áreas preservadas do Parque, 

comparou-se este estudo com os realizados por Freire (1996) e Lisboa (2005) 

2.3.2- Análise do uso do espaço  

Para analisar o uso e partilha do espaço (habitat e microhabitat) pelas 

espécies, foram avaliados a largura (ou amplitude) dos nichos utilizados e o índice 

de sobreposição entre os pares de espécies; em ambos utilizando-se o software 



31 
 

Ecological Methodology (Kenney & Krebs, 2000) apenas com espécies que tiveram 

mais de cinco registros (n > 5).  

Para análise da largura dos nichos, e avaliação indireta das espécies mais 

especialistas ou generalistas quanto ao uso dos recursos, foi utilizado o inverso do 

índice de Diversidade de Simpson (Simpson, 1949), dado pela fórmula: 

- Inverso do índice de Diversidade de Simpson: 





n
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Onde “p” é a proporção de indivíduos associados à categoria “i” de microhabitat e “n” 

é o número de categorias de microhabitats. “B” varia de 1 (uso exclusivo de um tipo 

de microhabitat) a n (uso homogêneo de todos os tipos de microhabitat) (Krebs, 

1999).  

As sobreposições no uso dos habitats e microhabitats (espaço) entre os pares 

de espécies foram calculadas através da equação de sobreposição proposta por 

Pianka (1973) e amplamente utilizada em estudos herpetológicos, tais como, 

Mesquita et al. (2006, a, b), Dias & Rocha (2007), Werneck et al. (2009) e Andrade 

et al. (2013). Sendo a mesma dada pela seguinte fórmula:                  

- Índice de sobreposição de Pianka: 
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Onde Pij é a proporção do recurso i utilizado pela espécie j, Pik é a proporção do 

recurso i utilizado pela espécie k e n é o total de recursos utilizados. O Índice de 

sobreposição de Pianka varia de 0 (sem sobreposição) a 1 (sobreposição completa) 

(Pianka, 1973).  

2.3.3 - Avaliação de estruturação da taxocenose  

Na tentativa de averiguar possível estrutura não aleatória no conjunto de 

dados da taxocenose quanto à utilização de habitat e microhabitat, modelos nulos 

foram criados com os dados da matriz original e comparados com dados 

randomizados na ausência de interações biológicas. Os dados para análise foram 

organizados em forma de matriz onde as linhas são as espécies e as colunas as 



32 
 

categorias de recursos, seja ela de uso de habitat ou microhabitat. Em ambos, os 

valores inseridos foram as frequências de uso de cada categoria. Tomando como 

base o estudo realizado por Werneck et al. (2009), a presença de padrões não-

aleatórios foi investigada utilizando o Módulo sobreposição de Nicho (Niche 

overlap) do EcoSim v.7 (Gotelli & Entsminger, 2005), e as opções Índice de 

sobreposição de nicho de Pianka, algoritmo de randomização 2 (RA2), e 10.000 de 

aleatorizações da matriz original. Para rejeitar a hipótese nula, tanto para uso de 

habitat quanto de microhabitat, o nível de significância foi de 0.05. As análises 

foram feitas com a matriz completa, independente do n, e posteriormente repetidas 

com as espécies com n > 5 na tentativa de evitar erro de cálculo de modelos nulos, 

devido ao pequeno tamanho da amostra de algumas espécies. Assim sendo, foram 

excluídas da análise as espécies Micrablepharus maximiliani, Dryadosaura 

nordestina e Hemidactylus brasilianus.  

 

 

 

 

3. RESULTADOS 

3.1 - Composição, riqueza, equitabilidade e diversidade de espécies 

 Durante 296 horas de trabalho em campo e 456 horas.homem de esforço 

amostral (60 destas efetuadas fora dos três quadrantes), de outubro de 2014 a 

setembro de 2015, foram registradas 12 espécies de lagartos pertencentes a 11 

gêneros e 8 famílias. Das 396 horas.homem amostradas nos três quadrantes, no 1 e 

3 foram despendidos igual esforço amostral de 130 horas cada e, no quadrante 2, 

136 horas de esforço. Ao longo das 456 horas.homem de esforço total foram 

efetuados 531 registros de utilização de habitats e microhabitats pelas espécies de 

lagartos, sendo 477 destes nos quadrantes (401 espécies ativas e 76 reclusas).  

Para avaliar a eficiência da amostragem da área estudada, foi elaborada 

curva de rarefação para as espécies observadas (Sobs), que apresentou um 

comportamento sintótico, indicando que mais espécies poderiam ser encontradas 

com aumento do esforço amostral (Figura 9).  
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Figura 9. Curva de rarefação de espécies de lagartos PEDN, Rio Grande do Norte, outubro de 2014 a 
setembro de 2015. Representando o número de espécie de lagartos obtidas por amostras, indicando a 
efetividade do esforço amostral com seus intervalos de confiança indicando o máximo e mínimo de 
espécies. Sobs - representa o número total de espécies registradas durante toda amostragem; IC – os 
intervalos de confiança superior e inferior.   

 

De acordo com os estimadores não-paramétricos Jacknife de primeira e 

segunda, e Chao de segunda ordem, a riqueza de espécies corresponde a 14.91, 

17.73 e 14.91 espécies, respectivamente (Figura 10). O estimador não-paramétrico 

Chao de primeira ordem foi o mais estável, acusando a ocorrência de 12 espécies, 

número de espécies coerente com a riqueza encontrada (Figura 10). As espécies de 

lagartos registradas e suas respectivas famílias encontram-se na Tabela 1 e Figura 

11. 

 

 

Figura 10. Riqueza de espécies de lagartos prevista para a área antropizada do PEDN estudada, Rio 

Grande do Norte, de outubro de 2014 a setembro de 2015. Conforme os estimadores não-paramétricos de 

riqueza Jacknife e Chao de primeira e segunda ordens. 
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Tabela 1. Espécies de lagartos registradas em área antropizada do Parque Estadual das Dunas de Natal 

(PEDN), Rio Grande do Norte, de outubro de 2014 a setembro de 2015. Em letras maiúsculas estão as 

famílias, seguidas por suas respectivas espécies registradas.    

GEKKONIDAE Gray, 1825  

Hemidactylus brasilianus (Amaral, 1935) 

 Hemidactylus mabouia (Moreau de Jonnès, 1818) 

GYMNOPHTALMIDAE Merrem, 1820 

 Dryadosaura nordestina Rodrigues, Freire, Pellegrino & Sites-Jr, 2005 

 Micrablepharus maximiliani (Reinhardt & Lütken, 1862) 

IGUANIDAE Gray, 1827 

 Iguana iguana Linnaeus, 1758) 

MABUYIDAE Mittleman, 1952 

           Brasiliscincus heathi (Schmidt & Inger, 1951) 

PHYLLODACTYLIDAE Gamble, Bauer, Greenbaum & Jackman, 2008 

 Gymnodactylus geckoides Spix, 1825 

SPHAERODACTYLIDAE Underwood, 1954 

 Coleodactylus natalensis Freire, 1999 

TEIIDAE Gray, 1827 

 Ameiva a. ameiva (Linnaeus, 1758) 

 Ameivula ocellifera (Spix, 1825) 

 Salvator merianae (Duméril & Bibron, 1839) 

TROPIDURIDAE Bell In Darwin, 1843 

 Tropidurus hispidus (Spix, 1825) 
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Figura 11. Espécies registradas na área antropizada do PEDN estudada, Natal, RN, no período de outubro 

de 2014 a setembro de 2015. A – S. merianae; B – A. ameiva; C – A. ocellifera; D – B. heathi; E – I. iguana; 

F – T. hispidus; G – H. mabouia; H – G. geckoides; I – C. natalensis; J – H. brasilianus; K – D. nordestina; 

L – M. maximiliani. Fotos: D e J – Meira-Ribeiro; K e J – Willianilson Pessoa.  
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Quanto à riqueza de espécies por famílias, destaca-se a família Teiidae com 

62,1% dos registros, seguida por Mabuyidae com 9.6%, Phyllodactylidae com 9% e 

Gekkonidae com 8,3%. Entre as espécies destacam-se com maiores números dos 

registros de avistamento (n = 531): Ameivula ocellifera com 57,1%, seguida por 

Brasiliscincus heathi (9,6%), Gymnodactylus geckoides (9%), e Hemidactylus 

mabouia (7,7%) (Figura 12). 

 

 

Figura 12. Número total de registros visuais das espécies de lagartos de área impactada do PEDN 

estudada, com até 200 m de adentramento, no período de outubro de 2014 a setembro de 2015. Nomes 

das espécies abreviados conforme tabela 1 e Figura 11. 

  

Considerando apenas os registros de uso de habitats e microhabitats pelos 

espécimes registrados dentro dos quadrantes de amostragem (n = 477), a família 

mais frequente foi Teiidae (62,5%), porém na sequência aparece Phyllodactylidae 

(8,8%), e Mabuyidae e Gekkonidae com 8,4% (n = 40), sendo que esta última 

apresenta duas espécies registradas e a anterior apenas uma. Entre as espécies, a 

ordem das mais registradas também difere, continuando com Ameivula ocellifera 

(57,2%) com ampla diferença em primeiro, mas seguida por Gymnodactylus 

geckoides (8,8%), Brasiliscincus heathi (8,4%) e Hemidactylus mabouia (8,0%) 

(Figura 13). 
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Figura 13. Número de registros visuais das espécies de lagartos registrados nos três quadrantes de 

amostragem na borda do PEDN, outubro de 2014 a setembro de 2015. Nomes das espécies abreviados 

conforme tabela 1 e Figura 11. 

 Através da análise de agrupamento por composição de espécies entre os três 

quadrantes amostrados, realizada a partir do índice de similaridade de Jaccard, 

constata-se que o quadrante 3 é o mais diferenciado dos demais, e é mais similar ao 

quadrante 2 (0,400) do que ao quadrante 1 (0,333). E estes dois últimos são os que 

possuem composição mais próximas (0,800) de similaridade (Figura 14).    

 . 

 

 

Figura 14: Dendrograma do Coeficiente de Similaridade de Jaccard comparando e agrupando 

conforme a composição de espécies de lagartos dos três quadrantes amostrados no PEDN, de 

setembro de 2014 a outubro de 2015. 

 

  A riqueza geral de espécies registrada neste estudo não variou 

significativamente conforme a temperatura do ar (p = 0,54; R² = 0,022), mas, se 

excluídas as espécies noturnas da análise, a riqueza passa a ser explicada pela 

temperatura (p = 0,08; R² = 0,32), conforme Figura 15.  
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Figura 15. Regressão linear simples evidenciando a riqueza de espécies diurnas de lagartos 

registradas no PEDN, que se encontram significativamente relacionadas com a temperatura.  

 

Algumas espécies registradas para a área, especialmente as da família 

Teiidae, tiveram o número de registros visuais (n > 5) relacionados positivamente 

com a temperatura do ar, como Ameiva ameiva (P=0.006; R²=0.70), Ameivula 

ocellifera (P=0.01; R²=0.63), Salvator merianae (P=0.04; R²=0.43), e, Tropidurus 

hispidus (P=0.016; R²=0.59), pertencente à família tropiduridade (Figura 16).  
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Figura 16. Relação significativa entre número de registros de espécies e aumento da temperatura do ar, 

conforme o número de registros visuais (n >5) de espécies de lagartos na área antropizada do PEDN, no 

período de outubro de 2014 a setembro de 2015.  

 

A riqueza geral registrada neste estudo apresentou uma significativa 

correlação positiva com os índices pluviométricos do período de coleta (p = 0,03; rs 

= 0,617) (Figura 17).   

 

 

Figura 17. Correlação de Spearman da riqueza geral de espécies de lagartos em área do PEDN estudada 

demonstrando um aumento do número de espécies com aumento dos índices pluviométricos.  

 

Em relação à diversidade e equitabilidade de espécies para cada um dos 

quadrantes amostrados, o de número 3, mesmo apresentando menor riqueza e 

menor número de registros, apresentou os maiores índices de diversidade tanto 
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utilizando o Índice de Shannon quanto o de Simpson, e maior equitabilidade de 

espécies (Tabela 2). Na área antropizada estudada como um todo, a diversidade 

geral de Shannon foi de 1,553, e a de Simpson de 0,645.  

 

 

 

Tabela 2 - Riqueza, número de registros, equitabilidadea e diversidade de espécies de lagartos de cada 

uma das três fitofisionomias da parte antropizada do PEDN, outubro de 2014 a setembro de 2015.  

 

 

 

 

 

 

3.2 - Uso e sobreposição do espaço pelas espécies  

 3.2.1 – Uso dos habitats  

 As espécies que constituem a taxocenose de lagartos da área antropizada do 

PEDN utilizaram os habitats de diferentes formas (Tabela 4). O habitat com maior 

diversidade foi VA (vegetação arbustiva), quadrante 1, com 10 das 12 espécies 

encontradas. No mesmo quadrante 1, o habitat VHAA (vegetação herbácea de área 

aberta), registrou a menor riqueza dentre todos os outros, com apenas 5 espécies; 

no entanto, no mesmo foi observado o maior número de registros de indivíduos, 

38,6% (n= 184) do total realizado neste estudo (Tabela 3).  

 

 

 

 

Índices  Área 1 Área 2 Área 3 

Riqueza 10 8 6 

Número de registros 299 127 51 

Equitabilidade 0,575 0,570 0,809 

Diversidade de Simpson 0,576 0,526 0,729 

Diversidade de Shannon-Wiener 1,326 1,186 1,449 
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Tabela 3. Número de visualizações das espécies de lagartos do PEDN, de setembro de 2014 a outubro de 

2015, utilizando os habitats e quadrantes (áreas) da área antropizada do PEDN, no período de outubro de 

2014 a setembro de 2015. VH – Vegetação herbácea de área aberta e VA – Vegetação arbustiva (quadrante 

1); VAA – Vegetação Arbórea Arbustiva (quadrante 2); MA – Mata Alta (quadrante 3).  

Famílias/Espécies 
Área 1 Área 2 Área 3 

VHAA VA VAA MA 

Gekkonidae         

Hemidactylus mabouia (Moreau de Jonnès, 1818)  0 25 2 11 

Hemidactylus brasilianus (Amaral, 1935)   2 0 0 

Gymnophtalmidae         

Dryadosaura nordestina  Rodrigues, Freire, Pellegrino & Sites-Jr, 2005  0 0 0 2 

Micrablepharus maximiliani  (Reinhardt & Lütken, 1862)  0 1 0 0 

Iguanidae         

Iguana iguana  (Linnaeus, 1758)  0 5 2 2 

Mabuyidae         

Brasiliscincus heathi (Schmidt & Inger, 1951) 21 2 17 0 

Phyllodactylidae         

Gymnodactylus geckoides  Spix, 1825  34 2 6 0 

Sphaerodactylidae         

Coleodactylus natalensis Freire, 1999  0 0 0 18 

Teiidae         

Ameiva a. ameiva (Linnaeus, 1758) 0 7 4 0 

Ameivula ocellifera (Spix, 1825) 126 68 79 0 

Salvator merianae (Duméril & Bibron, 1839) 1 7 4 2 

Tropiduridae          

Tropidurus hispidus (Spix, 1825) 2 3 7 15 

TOTAL 184 122 121 50 

 

 

 

Os valores de largura de nicho no uso dos habitats pelas espécies variaram 

de 1,11 até 2,8 (Tabela 4). No geral, as espécies que se mostraram mais 

generalistas quanto ao uso do habitat foram S. merianae (BH = 2,8), A. ocellifera 

(BH = 2,79) e T. hispidus (BH = 2,54). Em contrapartida, a espécie que apresentou 

maior restrição quanto ao uso de habitats com BH = 1,11 foi C. natalensis, seguida 

por G. geckoides (BH = 1,64) e A. ameiva (BH = 1,86).  
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Tabela 4. Número de registros (N) e largura de nicho espacial (BH) das espécies de lagartos com mais de 

cinco visualizações (n > 5) nos habitats na área antropizada do PEDN, Natal, RN, outubro de 2014 a 

setembro de 2015.  

Espécies  N BH 

Ameiva ameiva 11 1,86 

Ameivula ocellifera 273 2,79 

Brasiliscincus heathi 40 2,18 

Coleodactylus natalensis 18 1,11 

Gymnodactylus geckoides 42 1,64 

Hemidactylus mabouia 38 1,92 

Iguana iguana   9 1,98 

Salvator merianae 14 2,8 

Tropidurus hispidus 27 2,54 

 

Quanto à sobreposição no uso de microhabitats, houve variação desde nula 

(Ø = 0) até muito alta (Ø = 0.964) (Tabela 5). Os maiores índices de sobreposição, 

acima de 0,9, foram obtidos para a minoria dos pares de espécies, sendo que a 

maior sobreposição foi encontrada entre S. merianae e A. ameiva (Ø = 0,964), 

seguida por I. iguana com H. mabouia (0,960) e I. iguana com S. merianae (Ø = 

0.933). Baixos índices de sobreposição foram encontrados entre G. geckoides com I. 

iguana (Ø = 0,081) e com A. ameiva (Ø = 0,136), e entre H. mabouia e M. heathi (Ø 

= 0,113). Sobreposições nulas (Ø = 0) foram registradas entre C. natalensis e B. 

heathi, G. geckoides com A. ameiva e A. ocellifera. A maior sobreposição de C. 

natalensis foi com T. hispidus (0,885) (Tabela 6).  

Tabela 5. Valores de sobreposição espacial no uso de habitat (Ø) para as espécies de lagartos com mais 

de cinco visualizações (n > 5) em área antropizada do PEDN, Natal, RN, outubro de 2014 a setembro de 

2015.  Os valores em negrito correspondem as maiores sobreposições de espécies d lagartos 

registradas.  

Espécies  A. oce S. mer A. ame I. igu T. his H. mab G. gec B. hea C. nat 

A. oce # 0,671 0,601 0,465 0,364 0,415 0,865 0,931 0 

S. mer 
 

# 0,964 0,933 0,571 0,895 0,249 0,454 0,239 

A. ame 
  

# 0,891 0,359 0,829 0,136 0,375 0 

I. igu 
   

# 0,507 0,960 0,081 0,167 0,312 

T. his 
    

# 0,547 0,198 0,364 0,885 

H. mab 
     

# 0,065 0,113 0,402 

G. gec 
      

# 0,875 0 

B. hea 
       

# 0 

C. nat 
        

# 
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Em relação a uma possível estruturação da taxocenose quanto ao uso dos 

habitats pelas espécies de lagartos, o modelo nulo indicou uma ausência de 

estruturação tanto para todas as espécies quanto para as mais frequentes (n > 5), 

sendo que em ambos os casos a média de sobreposição não foi significativamente 

maior que o esperado pelo acaso. Apenas o resultado para as espécies mais 

frequentes é mostrado na figura 18.  

  

 
Figura 18. Médias de simulações de sobreposição de habitat (n > 5) pelas espécies de área antropizada 

do PEDN estudada, Natal, RN, outubro de 2014 a setembro de 2015. A seta indica a média observada, e P 

a probabilidade de que a média observada seja menor do que a média aleatória esperada. 

 

3.2.2 – Uso de microhabitats 

As espécies da taxocenose de lagartos estudada utilizaram de forma distinta 

os microhabitats disponíveis (Tabela 6). Para os microhabitats FOL (Folhiço), MAR 

(Moita arbustiva) e HER (Herbáceo) foram registrados os maiores números de 

espécies, com ocorrência de oito, sete e seis espécies, respectivamente (Tabela 6). 

Já os microhabitats AGA (Agave), BRO (Bromélia), BS (Buraco no solo), CH 

(Construção humana), RAA (Ramos de árvores e arbustos), FA (Fenda de árvores), 

foram os que apresentaram a menor riqueza, com ocorrência de apenas uma 

espécie em cada. No microhabitat HER (Herbáceo) foi registrada a maior 

percentagem de indivíduos (57,4; n = 274), enquanto que os microhabitats BRO 

(Bromélia) e BS (Buraco no Solo) foram os que demonstraram os menores números 

de registros visuais, apenas 0,2% (n = 1).  
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Tabela 6. Espécies de lagartos e número de registros visuais em diferentes microhabitats da área antropizada do PEDN, Natal, RN, outubro de 2014 a setembro de 2015. AGA – 

Agave; ARN - Areia Nua; BRO – Bromélia; BS – Buraco no solo; CH - Construção Humana; RAA - Ramos de Árvores e Arbustos; ITD - Interior de Tronco em Decomposição; 

FA - Fendas ou Buracos de Árvores; FOL – Folhiço; HER – Herbáceo; MA - Moita Arbustiva; RS - Resíduos Sólidos; STD - Sob Tronco em Decomposição; SCE - Solo 

Compacto Exposto; TAA - Tronco de Árvores e Arbusto.   

Famílias/Espécies AGA ARN BRO BS CH FA FOL HER ITD MA RAA RS SCE STD TAA 

Gekkonidae                               

Hemidactylus mabouia (Moreau de Jonnès, 1818)  24   1     6 1   4         1 1 

Hemidactylus brasilianus (Amaral, 1935)                             2 

Gymnophtalmidae                               

Dryadosaura nordestina Rodrigues, Freire, Pellegrino & Sites-Jr, 2005              2                 

Micrablepharus maximiliani (Reinhardt & Lütken, 1862)                    1           

Iguanidae                             

Iguana iguana (Linnaeus, 1758)                    1 8         

Mabuyidae                               

Brasiliscincus heathi (Schmidt & Inger, 1951)               36   4           

Phyllodactylidae                               

Gymnodactylus geckoides  Spix, 1825        1     1 34 3     3       

Sphaerodactylidae                               

Coleodactylus natalensis Freire, 1999              15       
 

1   1   

Teiidae                               

Ameiva a. ameiva (Linnaeus, 1758)             1 1   9           

Ameivula ocellifera (Spix, 1825)   14         2 198   57     2     

Salvator merianae (Duméril & Bibron, 1839)   1         1 3   7   1 1     

Tropiduridae                                

Tropidurus hispidus (Spix, 1825)         10   3 2   6   2 2   2 

TOTAL 24 15 1 1 10 6 26 274 7 85 8 7 5 2 5 
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Os valores de largura do uso de microhabitats variaram de 1,22 a 4,53 

(Tabela 7). As espécies mais generalistas quanto ao uso dos microhabitats foram T. 

hispidus (BM = 4,53), S. merianae (BM = 3,16) e H. mabouia (BM = 2.28) (Tabela 8). 

A maioria das espécies apresentou largura de nicho restrita, sendo o menor índice 

ou a espécie que apresentou a maior restrição de microhabitat, com BM = 1,22, 

Brasiliscincus heathi, que ocorreu predominantemente na vegetação herbácea (n= 

36) e em menor número utilizando moitas arbustivas (n= 4). Outras espécies que 

apresentaram restrição de microhabitat ou maior especialidade foram Iguana iguana 

(BM = 1,25), que exceto por um registro, todos os demais ocorreram em ramos de 

árvores e arbustos, e C. natalensis (BM = 1,27) que, exceto por um registro sobre 

resíduos sólidos e outro sob tronco, todos os demais foram encontrados sobre o 

folhiço.  

 

Tabela 7. Número de registros (N) e largura de nicho espacial (BM) das espécies de lagartos com mais de 

cinco visualizações (n ≥ 5) na área antropizada do PEDN estudada, Natal, RN, outubro de 2014 a setembro 

de 2015.  

Espécies  N BM 

Ameivula ocellifera 273 1,75 

Ameiva ameiva 11 1,46 

Brasiliscincus heathi 40 1,22 

Coleodactylus natalensis 18 1,27 

Gymnodactylus geckoides 42 1,43 

Hemidactylus mabouia 38 2,28 

Iguana iguana   9 1,25 

Salvator merianae 14 3,16 

Tropidurus hispidus 27 4,53 

 

Em relação à sobreposição no uso de microhabitats, houve variação de nula 

(Ø = 0) até quase total (Ø = 0,926). A sobreposição quase total ocorreu entre os 

pares de espécies que utilizaram principalmente vegetação herbácea, A. ocellifera e 

B. heathi (Ø = 0,995) e entre B. heathi com G. geckoides (Ø = 0,986). Na maioria 

dos casos, a sobreposição foi nula ou marcadamente baixa (Tabela 8). 
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Tabela 8. Valores de sobreposição espacial dos microhabitats (Ø) pelas espécies de lagartos (n > 5) da 

área antropizada do PEDN, Natal, RN, outubro de 2014 a setembro de 2015. Os valores em negrito 

correspondem as maiores sobreposições de espécies de lagartos registradas. 

Espécies A. oce S. mer A. ame I. igu T. his H. mab G. gec B. hea C. nat 

A. oce # 
        

S. mer 0,622 # 
       

A. ame 0,379 0,939 # 
      

I. igu 0,034 0,11 0,123 # 
     

T. his 0,289 0,55 0,51 0,059 # 
    

H. mab 0 0,005 0,004 0 0,016 # 
   

G. gec 0,951 0,393 0,112 0 0,177 0,015 # 
  

B. hea 0,995 0,477 0,218 0,014 0,209 0 0,986 # 
 

C. nat 0,01 0,135 0,79 0 0,246 0,042 0,035 0 # 

 

A análise do modelo nulo para averiguar possível relação de estruturação da 

taxocenose quanto ao uso dos microhabitas pelas espécies de lagartos indicou uma 

ausência de estruturação, sendo que a média de sobreposição no uso dos recursos 

não foram significativamente maior que o esperado pelo acaso, tanto analisando 

todas as espécies quanto para as mais frequentes (n > 5). Apenas o resultado para 

as espécies mais frequentes é mostrado na Figura 19.  

 

 

Figura 19. Médias de simulações de sobreposição de microhabitats pelas espécies (n > 5) da área 

estudada, outubro de 2014 a setembro de 2015; a seta indica a média observada, e P a probabilidade de 

que a média observada foi menor do que a média aleatória esperada. 
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4 – DISCUSSÃO  

 
4.1 - Composição, riqueza, equitabilidade e diversidade de espécies 

Neste estudo em área antropizada do PEDN, nenhum novo registro de 

espécie de lagarto aconteceu em relação àquelas registradas em estudos anteriores 

efetuados no Parque como um todo (Freire, 1996; Lisboa, 2005). Das 17 espécies já 

reconhecidas para o PEDN, apenas cinco delas não foram registradas no presente 

estudo (Tabela 2). Das cinco espécies não registradas, duas são de hábitos 

reclusos, com maior dificuldade de detecção (D. lessonae e Gymnodactylus aff 

darwinii; esta última estritamente umbrófila de área florestada e possivelmente 

espécie nova), duas são arborícolas (Enyalius sp. e Polychrus acutirostris; a primeira 

de área florestada e em baixa densidade no Parque, denotando ameaça), e uma 

bromelícola (P. macrorhyncha), mas nas poucas bromélias presentes no quadrante 3 

a mesma não foi registrada. Durante este estudo foi registrada a mesma riqueza que 

a do Parque urbano Municipal de Natal (Freire et al., 2010), se diferenciando apenas 

na composição por não ter sido registrada D. nordestina no Parque Municipal.  

Em estudos em outros fragmentos de Mata Atlântica do RN, com esforços 

amostrais semelhantes ao do presente estudo, foram registradas riqueza de 11 

(Sousa, 2007) e 19 espécies de lagartos (Sousa, 2010). Estudos em fragmentos de 

Mata Atlântica em outros estados do Nordeste também acima do rio São Francisco, 

como em Pernambuco, indicam a ocorrência de 24 espécies, variando nos diversos 

fragmentos em que houve levantamento, de 4 a 21 espécies (Moura, 2011). Para o 

Estado de Alagoas, são reconhecidas 23 espécies (Silva, 2008), e na Paraíba, 14 

espécies (Santana et al., 2008).   

A curva de rarefação das espécies observadas (Sobs), apesar de demonstrar 

uma configuração sintótica, que indica que o número de espécies poderia ser maior 

com aumento do esforço de amostragem (Gotelli & Colwell, 2001), esteve muito 

próxima de uma configuração assintótica, sendo que praticamente atingiu 

estabilidade nas ultimas amostras, apresentando a exata riqueza encontrada de 12 

espécies, com seu intervalo de confiança superior indicando a existência de até 15 

espécies. Este resultado é relativamente próximo ao encontrado para o PEDN, com 

17 espécies catalogadas.   
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De acordo com Chao (2004), os estimadores não paramétricos Jacknife de 

primeira e segunda ordem têm sido considerados apropriados para estimar riqueza 

de espécies em comunidades animais; sendo bastante utilizados em estudos 

herpetofaunísticos. No entanto, foi Chao de primeira ordem o estimador que se 

mostrou mais estável, acusando nas duas últimas amostras um número de espécies 

coerente com a riqueza encontrada (12 espécies), este estimador de riqueza baseia-

se no conceito de espécies raras que mostram mais informações acerca do número 

de espécies não observadas, utilizando espécies representadas por apenas um 

único indivíduo (singletons) no total de amostras para estimar o número de espécies 

não observadas (Chao, 2004), situação que ocorreu com Micrablepharus maximiliani 

no presente estudo. O fato de o intervalo de confiança superior previsto pelo Sobs 

estar incluído nos desvios padrões encontrados pelos estimadores analisados neste 

estudo, é um indicativo de que o presente estudo pode ser considerado bem 

amostrado quanto à fauna de lagartos.   

Possíveis explicações para não ocorrência de novos registros de espécies de 

lagartos e a ausência de espécies já registradas para o PEDN neste estudo que têm 

registros em áreas florestadas de Mata Atlântica do RN (Lisboa, 2005; Silva, 2008; 

Sousa, 2010) e que poderiam ser indicadoras de boa qualidade ambiental, é que 

algumas, a exemplo de G. aff. darwinii, são mais vulneráveis por não suportarem 

exposição as altas temperaturas das formações abertas, respondendo rapidamente 

a modificações no ambiente (Freire, 1996; Rodrigues, 2005).  

O fato das coletas terem sido efetuadas somente por procura visual limitada 

por tempo, método esse bastante utilizado e adequado para amostragem do número 

de espécies, abundância e densidade de indivíduos através de um gradiente 

ambiental em um determinado habitat (Jaeger, 1994), pode ter influenciado na 

ausência de registros de demais espécies que podem ocorrer fora do campo de 

visão, como as fossoriais, criptozóicas e arborícolas. Sendo que as áreas 

apresentavam diferentes fitofisionomias o que poderia implicar em diferenças de 

detecção nos hábitats e influenciar nas diferenças de riqueza entre os mesmos.  

O fato de a área estudada ser circundada por estradas deve ser levado em 

consideração, visto que, segundo Forman (2000), as mesmas podem originar uma 

combinação de efeitos ambientais, tais como, temperaturas elevadas, maior 

incidência de poluentes, maiores níveis de barulho, maior incidência de luz, 

presença de espécies invasivas e facilitação ao acesso humano. Esses locais 
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podem ser referidos como a “zona de efeito-estrada” (“road-effect zone”), que pode 

se estender de 100 a 800 metros além da borda da estrada (Reijnen et al. 1995). 

Forman et al. (2003) consideram ainda que cada fator pode atuar 

independentemente, influenciando o ecossistema circundante; baseando-se em uma 

suposição conservativa esses efeitos podem ser permanentes de 100 m a 150 m da 

borda da estrada; no entanto, alguns desses efeitos podem se estender até cerca de 

800 m. Também merece destaque a presença de gatos (Figura 2 A) e cães na área 

de estudo, mesmo não tendo sido registrado algum caso de predação no presente 

estudo, Nascimento & Sena (2013) relatam que animais domésticos podem 

representar riscos aos animais silvestres, como transmissão de agentes infecciosos, 

predação e redução da área de conservação.   

Sobre as espécies registradas, visto que a área é considerada antropizada 

(Figura 2), além de toda a riqueza registrada (70,6% das espécies de lagartos do 

PEDN), merecem destaque a presença de C. natalensis e D. nordestina por serem 

consideradas espécies típicas de áreas florestadas (Freire, 1996, 1999; Rodrigues et 

al., 2005), além de a primeira estar ameaçada de extinção, na categoria em perigo 

(EN) pelo critério B1ab (iii) (Portaria MMA N° 444, 2014).  

Ao longo de todo este estudo, C. natalensis foi registrada 20 vezes, a sexta 

espécie com maior número de registros, principalmente no folhiço da floresta 

estacional. Apenas dois exemplares foram registrados fora do quadrante 3 e em 

área de vegetação herbácea arbustiva. Esta espécie inicialmente foi descrita como 

endêmica de sua localidade tipo, o Parque Estadual Dunas de Natal (Freire, 1999), 

mas atualmente é considerada endêmica do Estado do Rio Grande do Norte, 

apresentando hábito diurno e vivendo no folhiço de áreas florestadas e sombreadas 

(Freire, 1999; Capistrano & Freire, 2008; Sousa & Freire, 2011). Apesar disto, foi 

registrado, também, em áreas abertas, como neste estudo. Estes eventos podem 

confirmar a hipótese levantada por Freire (1996; 1999), sobre a pré-adaptação desta 

espécie a formações abertas, fato semelhante já observado por Lisboa (2005) e 

Sousa (2007).  

Dryadosaura nordestina, outra espécie registrada neste estudo e típica de 

áreas florestadas, gênero e espécie novos recentemente descritos por Rodrigues et 

al. (2005), é um lagarto de hábito fossorial encontrado sob o folhiço, com distribuição 

nos remanescentes de Mata Atlântica e em restingas do Nordeste desde a margem 
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norte do Rio São Francisco em Alagoas até o Rio Grande do Norte (Rodrigues et al., 

2005).  

Todas as demais espécies registradas na área antropizada do PEDN são 

consideradas de ampla distribuição geográfica ou típicas de formações abertas nas 

diferentes formações abertas brasileiras. Ameiva ameiva, S. merianae, H. mabouia, 

I. iguana, M. maximiliani e T. hispidus possuem ampla distribuição e são registradas 

para as Caatingas, Cerrados, Floresta Amazônica e Mata Atlântica. Enquanto que A. 

ocellifera, B. heathi, G. geckoides e H. brasilianus têm ocorrência registrada para as 

Caatingas, Cerrados e até áreas abertas de Mata Atlântica, como restingas 

(Vanzolini, 1974; 1976; 1988; Vanzolini et al., 1980; Rodrigues, 1987; 1990; 2000; 

2003; Vitt, 1991a; 1995; Vitt et al., 1996; Vitt & Zani, 1996; Vitt & Zani, 1998; Vitt, et 

al., 2002; Vitt, et al., 2005; Avila - Pires, 1995; Freire, 1996; Araujo & Colli, 1998; 

Colli et al., 2002; Andrade et al., 2013). Tropidurus hispidus, H. mabouia e I. iguana, 

registradas em todos os quadrantes, são também encontradas intrinsecamente nos 

centros urbanos, dentro ou próximos de casas e áreas verdes, evidenciando uma 

maior adaptação à urbanização.  

Levando-se em consideração os estudos anteriores no PEDN, no estudo 

pioneiro de Freire (1996), a espécie com maior número de registros foi T. hispidus 

seguida por G. geckoides e H. mabouia. Em Lisboa (2005), a mais registrada 

também foi T. hispidus, embora seguida por H. mabouia e C. natalensis. Em ambos 

os estudos, que tiveram um período de amostragem semelhante, foi possível 

amostrar praticamente quase toda a área do PEDN com seus habitats reconhecidos 

por Freire (1996), posteriormente complementado por Lisboa (2005), com exceção 

da parte antropizada das adjacências do Parque, como a que está sendo 

contemplada neste estudo. 

Quanto à composição de espécies de lagartos registradas neste estudo, 

comparada com a de dois estudos anteriores efetuados no PEDN (Freire, 1999; 

Lisboa, 2005), a área antropizada estudada abriga 12 das 17 espécies (70,6%) 

encontradas na área geral do PEDN (Tabela 9), fato que destaca a relevância da 

área antropizada estudada.  
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Tabela 9. Composição de espécies de lagartos registrada neste estudo em área antropizada do PEDN, e 

em dois estudos anteriores realizados no Parque como um todo. AA = Área antropizada, referente a este 

estudo efetuado de outubro de 2014 a setembro de 2015. 

Famílias/Espécies 
Freire 
(1996)  

Lisboa 
(2005) 

AA 
(2015) 

Anguidae       

Diploglossus lessonae Peracca, 1890  X X - 

Gekkonidae 
   

Hemidactylus brasilianus (Amaral, 1935) X X X 

Hemidactylus mabouia (Moreau de Jonnès, 1818)  X X X 

Sphaerodactylidae 
   

Coleodactylus natalensis Freire, 1999  X X X 

Phyllodactylidae 
   

Gymnodactylus darwinii (Gray, 1845) X X - 

Gymnodactylus geckoides Spix, 1825  X X X 

Gymnophtalmidae 
   

Dryadosaura nordestina Rodrigues, Freire, Pellegrino & Sites-Jr, 2005  X X X 

Micrablepharus maximiliani (Reinhardt & Lütken, 1862)  X X X 

Iguanidae 
   

Iguana iguana (Linnaeus, 1758)  - X X 

Leiosauridae    
Enyalius sp.  X X - 

Polychrotidae 
   

Polychrus acutirostris Spix, 1825 - X - 

Mabuyidae 
   

Psychosaura macrorhyncha (Hoge, 1947) X X - 

Brasiliscincus heathi (Schmidt & Inger, 1951) X X X 

Teiidae 
   

Ameiva ameiva (Linnaeus, 1758) X X X 

Ameivula ocellifera (Spix, 1825) X X X 

Salvator merianae (Duméril & Bibron, 1839) - X X 

Tropiduridae  
   

Tropidurus hispidus (Spix, 1825) X X X 

TOTAL 14 17 12 

 

No presente estudo notou-se o predomínio de espécies heliófilas que 

comumente habitam áreas abertas como A. ocellifera, B. heathi e G. geckoides. A 

redução de registros de espécies arborícolas que já vinha sendo relatado nos 

estudos anteriores (Freire, 1996; Lisboa, 2005), reforça a presença de espécies de 

áreas florestadas como D. nordestina e C. natalensis, nessa área do PEDN, 

considerada antropizada, dando ainda mais suporte à relevância de sua 

conservação para a manutenção da biodiversidade do Parque.  

Os índices de similaridade entre as três áreas já eram esperados (figura 14), 

visto que o quadrante 1, que apresenta uma vegetação mais heterogênea 
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constituída principalmente de vegetação herbácea, apresentou a maior riqueza, que, 

conforme o índice de similaridade de Jaccard, teve composição mais semelhante ao 

quadrante 2, que detém uma fitofisionomia mais homogênea, não apresentou 

registros de H. brasilianus (com dois registros) e Micrablepharus maximiliani (apenas 

um registro), registrados no quadrante 1. A primeira espécie, típica das Caatingas, 

onde é considerada rara (Vanzolini et al., 1980; Vitt, 1995), mas também ocorre no 

Cerrado e em áreas florestas e abertas de Mata Atlântica (Freire, 1996; Vitt et al 

2002; Lisboa, 2005); igualmente a segunda, que também é registrada para a 

Amazônia (Ávila-Pires, 1995).  

Já em relação ao quadrante 3, além dessas duas espécies acima 

comentadas, mais quatro não foram registradas no mesmo: A. ameiva, A. ocellifera, 

B. heathi e G. geckoides. Todas são espécies típicas de áreas abertas (Vanzolini et. 

al., 1980; Colli et al., 2002; Rodrigues, 1990), com exceção da primeira que também 

ocorre na Amazônia (Ávila-Pires, 1995). No entanto, o quadrante 3, que foi o mais 

diferenciado quanto à composição de espécies entre as três áreas, é o fragmento de 

Floresta semidecidual mais bem conservado da área antropizada e foi o único que 

apresentou os registros de C. natalensis e D. nordestina, espécies típicas de áreas 

florestadas de Mata Atlântica (Freire, 1996; 1999; Rodrigues et al., 2005) (tabela 4). 

C. natalensis foi registrado em vegetação semelhante à do quadrante 2, só que fora 

do mesmo, adentrando-se mais de 100 m para interior do PEDN.    

Uma das possíveis explicações para a riqueza registrada neste estudo foi a 

temperatura, que na área estudada durante todo o período de coleta de dados na 

área antropizada teve média diária de 30º C, média essa superior aos 26º C que 

constam no plano de manejo do PEDN (SECPLAN/RN, 1981). Desconsiderando-se 

as espécies noturnas, as quais o período de atividade não depende da variação da 

temperatura durante o dia, foi evidenciado uma relação significativa entre a riqueza 

de espécies diurnas com a temperatura, na qual uma maior riqueza foi registrada em 

horários de maiores temperaturas. Resultado esse que corrobora com estudos que 

já observaram que a atividade sazonal das espécies é relacionada significativamente 

com a variação de temperatura (Teixeira-Filho et al., 1995; Hatano et al., 2001). 

Cowles & Bogert (2006) ainda afirmam que a temperatura é um fator ambiental que 

tem profunda influência sobre a distribuição e ecologia dos répteis, sendo muito 

importante na evolução e dispersão dos mesmos.  
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 Entre as espécies mais registradas na área antropizada do PEDN (n > 5), S. 

meriane, A. ameiva, A. ocellifera e T. hispidus tiveram o número de registros visuais 

relacionados significativamente com altas temperaturas. Por parte dos teiídeos é um 

resultado aparentemente normal, pois segundo Vitt & Pianka (2004), os mesmos 

mantêm altas temperaturas corporais e têm mais sucesso em habitats abertos e 

quentes. Todas foram bem registradas, merecendo destaque A. ocellifera, que foi a 

espécie mais registrada neste estudo (Figura 12). Em relação a T. hispidus, que foi a 

quinta espécie mais bem registrada, seu pico de ocorrência nos períodos mais 

quentes do dia corrobora com o estudo de Sousa (2007), também realizado em um 

fragmento de Mata Atlântica do RN. O gênero Tropidurus em si, apresenta um 

grande período de atividade, com suas espécies permanecendo ativas durante 

praticamente toda a luz do dia (Hatano et al., 2001; Rocha et al., 2009).   

Apesar de a Cidade de Natal, especificamente o PEDN, não ter períodos 

secos e chuvosos tão bem definidos, pelo menos não como as Caatingas, a 

correlação registrada do aumento da riqueza com os maiores índices pluviométricos 

registrados durante os meses de coleta pode ser considerada normal, visto que 

diversos estudos já alertaram sobre a importância da sazonalidade das chuvas sobre 

a ecologia de lagartos, especialmente em ambientes tropicais, onde as temperaturas 

e fotoperíodos são mais estáveis (Griffiths & Cristãs, 1996; Miranda & Andrade, 

2003).  

Embora o esforço amostral nos três quadrantes tenha sido semelhante, a 

maior riqueza e maior número de registros no quadrante 1, muito possivelmente, 

deve-se à maior heterogeneidade ambiental encontrada neste (Rodrigues, 

2003).Haddad & Prado 2005).  

Em relação à diversidade de espécies nos quadrantes, os três apresentaram 

baixos índices de diversidade. A área 3, o mais arbóreo entre os três, mesmo 

apresentando a menor riqueza e o menor número de registros, apresentou os 

maiores valores de diversidade de Shannon e Simpson (Tabela 2), muito 

provavelmente relacionados à maior equitabilidade neste quadrante. Levando-se em 

consideração a diversidade geral da área antropizada estudada, o índice de 

Shannon indicou 1,553, diversidade inferior à encontrada em estudos anteriores no 

PEDN por Freire (1996) e Lisboa (2005), nos quais o índice de Shannon foi de H’ = 

2,16 e 2,29, respectivamente. No entanto, essa comparação não é muito adequada, 

visto que este estudo foi efetuado apenas na área antropizada, ou seja, em uma 
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pequena parcela do PEDN, enquanto os dois estudos anteriores foram bem mais 

abrangentes em relação a área do PEDN. 

 

4.2 – Uso e sobreposição do espaço 

4.2.1- Uso do habitat  

De acordo com Rocha & Van Sluys (2007), a preferência das espécies de 

lagartos por habitats nos diversos biomas está geralmente relacionada com a 

heterogeneidade espacial, que constitui os habitats estruturais, pois essas 

diferenças são importantes para adaptarem a riqueza, composição e organização 

das comunidades de répteis, principalmente nas formações abertas. Dessa forma, 

apesar de ser o mais antropizado, o quadrante 1 é considerado o mais heterogêneo, 

visto que são reconhecidos dois habitats para o mesmo, vegetação herbácea em 

área aberta e vegetação arbustiva (Figura 6), neste último, apesar de terem sido 

efetuados menos registros de indivíduos que no primeiro, apresentou a maior 

riqueza, tendo sido registradas 10 espécies. 

Neste estudo, A. ocellifera e S. merianae obtiveram praticamente os mesmos 

valores de nicho para utilização do habitat (tabela 5), com estreita vantagem para S. 

merianae, que inclusive foi registrado em todos os habitats, mostrando ser a espécie 

mais generalista no uso dos habitats, corroborando com Rocha (2000), ao afirmar 

que a mesma é uma espécie típica de áreas abertas, ou de clareiras em áreas 

florestadas. O fato de S. merianae ter sido registrado apenas até a metade dos 

meses de amostragem, período no qual antecedeu os meses mais chuvosos durante 

o período de coletas de dados, concorda com o já relatado comportamento de 

esquivar-se durante o período chuvoso (Haddad, 2007). Diferentemente, A. ocellifera 

não foi registrada no quadrante 3, que é caracterizado pelo habitat de Mata alta, 

porém bem presente nos habitas mais abertos, confirmando assim a condição de 

forrageador ativo que necessita manter a temperatura corpórea mais elevada (Rocha 

& Bergalho, 1990; Teixeira-Filho et al., 1995; Vitt, 1995; Andrade et al., 2013).  

Outras espécies que foram mais registradas na área antropizada do PEDN e 

comuns de áreas abertas que não foram registrados no habitat de Mata alta foram: 

A. ameiva, B. heathi e G. geckoides (tabela 4). O mais baixo valor de largura de 

nicho registrado foi para C. natalensis (BH = 1,11), indicando ser uma espécie 

altamente especialista no uso do habitat. Esta, juntamente com Dryadosaura 
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nordestina, só foram registradas no habitat de Mata alta, o que vem a corroborar 

com estudos que afirmam que as mesmas são espécies típicas de áreas florestadas 

(Freire, 1996, 1999; Rodrigues et al., 2005), e vem a reforçar a manutenção e 

preservação da área, com todas suas diferentes fitofisionomias.  

Em relação à sobreposição de habitats, o maior valor registrado nesse estudo 

ocorreu entre S. merianae e A. ameiva, ambas as espécies são filogeneticamente 

próximas, pertencendo à família Teiidae. Neste estudo as espécies apresentaram 

picos de atividade nos horários mais quentes do dia e ambas utilizam o 

forrageamento ativo. Sendo assim, para que as duas espécies filogeneticamente 

próximas coexistam são esperadas diferenças em relação à utilização dos recursos 

(Diamond, 1978; Pianka, 1976; 1986). Neste caso, elas têm que segregar em outras 

dimensões de nicho (Vitt, 1995). Como dito anteriormente, S. merianae foi a espécie 

mais generalista no uso de habitat, fazendo uso de todos, enquanto A. ameiva não 

foi registrada no habitat de Mata alta. Também é possível que a segregação entre as 

espécies ocorra pela utilização diferenciada dos microhabitats, fato esse registrado, 

visto que S. merianae foi encontrado em uma maior gama deste recurso.  

Outra grande sobreposição em nível de habitat observada foi entre I. iguana e 

H. mabouia, ambas as espécies foram registradas nos mesmos habitats, os mais 

florestados e o habitat de Vegetação herbácea de área aberta (Tabela 4). No 

entanto, diferem nos períodos de atividade, sendo H. mabouia espécie noturna e I. 

iguana diurna, e na utilização de microhabitats, sendo H. mabouia bem mais 

generalista. A maioria das sobreposições registradas obtiveram índices baixos, com 

Coleodactylus natalensis chegando a ter sobreposições nulas com várias espécies, 

muito devido ao fato de o mesmo só ter sido registrado no habitat de Mata alta, que 

foi preterido por espécies típicas de formações abertas (tabela 6).  

A análise do modelo nulo utilizada para aferir estruturação no uso dos habitats 

indicou que a comunidade de lagartos não possui estruturação para esta dimensão 

de uso do espaço (figura 18). Sendo assim, fatores ecológicos como a competição, 

possivelmente não estão atuando entre as espécies registradas. O uso aleatório 

desse recurso talvez seja explicado pelas necessidades ecológicas (diferenças 

fisiológicas ou requerimentos energéticos diferenciados) de cada espécie, visto que 

a riqueza das espécies diurnas responde de forma positiva às altas temperaturas.  

4.2.2 - Uso do microhabitat 
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 Em relação ao uso de microhabitats, neste estudo T. hispidus foi a espécie 

mais generalista no uso dos mesmos, sendo registrado em sete diferentes 

microhabitats, utilizando principalmente construções humanas como detritos e 

cercas abandonadas (tabela 7), resultado este que confirma o que outros estudos já 

afirmaram sobre a grande plasticidade em diversos aspectos de sua ecologia 

(Vanzolini et al., 1980; Freire, 1996; Rodrigues, 1987; 2003; Lisboa, 2005). A 

segunda espécie mais generalista no uso deste recurso foi S. meriane, a mesma 

como discutido anteriormente, foi considerada a mais generalista por ter sido 

registada em todos os habitats e ter picos de atividade nos horários com as maiores 

temperaturas diárias, agora se destaca quanto ao uso dos microhabitats, 

reafirmando ser uma espécie típica de áreas abertas, ou de clareiras na floresta 

(Rocha, 2000) e sua alta plasticidade ecológica (Hatano et al., 2001). Também 

merece destaque o fato de H. mabouia ter sido registrada na mesma quantidade de 

microhabitats que T. hispidus, demostrou ter preferência pelo uso de agaves, bem 

presentes no quadrante 1, onde foram registrados utilizando-as como abrigo, 

escondidos entre a base de suas folhas.  

Entre as espécies mais registradas, as mais especialistas quanto ao uso de 

microhabitats, ou seja, com menores índices de largura dessa dimensão de nicho, foi 

B. heathi, seguida de C. natalensis (tabela 8). A primeira fazendo uso apenas de 

vegetação herbácea e moitas arbustivas, corrobora com estudos que afirmam que a 

mesma é estritamente terrícola e típica de áreas abertas como as Caatingas e os 

Cerrados, e que, eventualmente, é encontrada no entorno de áreas florestadas 

(Vanzolini, 1974; 1988; Vanzolini et al., 1980; Vitt, 1995; Rodrigues, 1990; 1996; 

Lisboa, 2005; Mesquita et al., 2006). Já C. natalensis, comumente classificada como 

espécies que habita o folhiço de áreas florestadas (Freire, 1999; Capistrano & Freire, 

2009) também foi registrada sobre resíduos sólidos (lixo ou saco plástico) e sob um 

tronco em decomposição (Tabela 7). Este fato pode dar ainda mais suporte à 

hipótese da pré-adaptação desta espécie a ambiente menos sombreados em virtude 

da regressão de áreas florestadas (Freire, 1999). 

As maiores sobreposições quanto ao uso dos microhabitats, chegando quase 

a ser por completo, foram entre B. heathi com A. ocellifera, e de B. heathi com G. 

geckoides (Tabela 9). Ambos os pares de espécie já apresentaram alta 

sobreposição quanto ao uso do habitat (Tabela 6), mas maior ainda foi em relação 

aos micorhabitats, muito devido ao fato, já relatado anteriormente, de serem 



57 
 

espécies típicas de áreas abertas e frequentarem o entorno de áreas florestadas 

(Vanzolini et. al., 1980; Colli et al., 2002; Rodrigues, 1990; 1996; Lisboa, 2005, 

Sousa, 2010) onde, foram registradas utilizando predominantemente a vegetação 

herbácea, porém o uso dos demais microhabitas variava. O período de atividade 

pode ser suficiente para permitir a coexistência entre B. heathi e G. geckoides, visto 

que a primeira é heliófila diurna e a última é noturna, no entanto alguns poucos 

espécimes neste estudo foram registrados em atividade durante a luz do dia, fato 

que corrobora com estudos de Freire (1996) e Lisboa (2005). 

A maioria dos pares de espécies obtiveram baixos índices de sobreposição, 

assim como ocorreu no uso dos habitats (tabela 9), o que pode ser considerado um 

fator relevante para a co-ocorrência dessas espécies na comunidade de lagartos 

registrados na área antropizada do PEDN. Algumas espécies tiveram sobreposições 

nulas, a maioria delas com I. iguana, que teve um registro em moita arbustiva, mas é 

considerada espécie de hábito arbóreo (Vanzolini et al., 1980), com espécies que 

não foram registradas em ramos de árvores ou arbustos, como C. natalensis, G. 

geckoides e H. mabouia (conforme tabela 7 e 9).  

Assim como no uso do habitat, a análise de modelos nulos não apresentou 

estruturação na comunidade para o uso dos microhabitats (figura 19). Outros 

estudos com comunidades de lagartos neotropicais já haviam registrado essa falta 

de estruturação para essa dimensão do espaço (Mesquita et al. 2006 a, b; Werneck 

et al. 2009; Gogliath, 2012). De acordo com França & Araujo (2007) o uso aleatório 

dos microhabitats pode estar relacionado à homogeneidade do habitat. Outros 

estudos sugerem que se deva à ausência de interações competitivas que venham a 

influenciar a seleção dos microhabitats utilizados, assim como pela disponibilidade 

não limitada de presas no ambiente (Scheibe, 1987). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES 

 

É de consenso que a expansão das áreas urbanas é uma prática que está se 

concretizando rapidamente e uma das ameaças mais importantes para a 

biodiversidade mundial. Assim sendo, a conservação de fragmentos ou áreas verdes 

urbanas passa a ser de suma importância para a conservação da biodiversidade e, 

neste caso particular, da comunidade de lagartos do PEDN. Além disso, estudos 

direcionados poderão levar a compreender os processos resultantes da urbanização 

sobre estas espécies e, consequentemente, entender como ela afeta a 

biodiversidade. 

A variação temporal positiva da riqueza em função de altas temperaturas e 

índices pluviométricos pode vir a justificar que a presença das espécies na área é 

mais dependente de fatores abióticos do que bióticos. Este fato é reforçado pela 

ausência de estruturação quanto ao uso do espaço (habitats e microhabitats), o que 

indica que interações bióticas, como competição, não são tão relevantes para esta 

taxocenose. As altas sobreposições nos nichos espaciais, registradas para alguns 

pares de espécies, não limita a coocorrência destas, visto que elas tendem à 

segregação em outros eixos de nicho, tais como período de atividade e dieta. 

O fato de menos espécies de hábito arbóreo terem sido registradas, ao 

contrário de estudo anteriores no PEDN, associado às espécies mais registradas 

serem típicas de áreas abertas, mesmo ainda apresentando diferentes coberturas 

vegetais, sugerem uma simplificação estrutural.  

As espécies de lagartos mais registradas nesta área antropizada são típicas 

de áreas abertas; duas espécies relevantes de áreas florestadas, D. nordestina e C. 

natalensis, esta última ameaçada de extinção, também foram encontradas. Estes 

fatos reforçam ainda mais a relevância da conservação deste remanescente para a 

manutenção da biodiversidade do Parque. Para isso, recomenda-se a recomposição 

florística e atenção especial para conservação desta área antropizada, que integra a 

Unidade de Conservação de Proteção Integral.  

Sugerem-se algumas recomendações em prol do manejo adequado e 

Conservação do parque, tais como: pesquisa com monitoramento de outras áreas do 

parque e áreas adjacentes; discussão de conectividade do parque com fragmentos 

vizinhos e formação de corredores; necessidade de monitoramento de longo prazo e 

inclusão de novas técnicas e métodos para aprimoramento. 



59 
 

4. REFERÊNCIAS BIBLIOGRAFICAS  

 

AB’SABER, A. N. 2003. Os Domínios de Natureza do Brasil: Potencialidades 

paisagísticas. São Paulo: Eteliê Editorial. 

ANDRADE, M. J. M.; SALES, R. F. D.; FREIRE, E. M. X. 2013. Ecology and diversity 

of a lizard community in the semiarid region of Brazil. Biota Neotropica, v. 13, p. 

199-209. 

ARAMAYO, J. L. S. & PERALES, W. J. S. 2010. Valoração econômica do Parque 

Estadual das Dunas (NATAL-RN). XXX Encontro Nacional de Engenharia de 

Produção. Maturidade e desafios da Engenharia de Produção: competitividade das 

empresas, condições de trabalho, meio ambiente. São Carlos, SP, Brasil. 

ARAÚJO, A. F. B. & COLLI, G. R. 1998. Biodiversidade do cerrado - herpetofauna. 

In: CAVALCANTI, R. B. (Ed.). Simpósio sobre áreas prioritarias para a 

conservação da biodiversidade do Cerrado e Pantanal. Conservation 

International do Brasil. Fundação Biodiversitas e Universidade de Brasília. Brasília. 

ÁVILA-PIRES, T. C. S. 1995. Lizards of Brazilian Amazonia (Reptilia: Squamata). 

Zoologische Verhandelingen, Leiden, 299: 1 - 706.BARBOSA, M. M. B. 2011.  

BARBOSA, M. M. B. 2010. Fungos gasteróides em áreas de Mata Atlântica no 

Estado do Rio Grande do Norte, Brasil. Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-

Graduação em Biologia de Fungos, Departamento de Micologia do Centro de 

Ciências Biológicas da Universidade Federal de Pernambuco. 

BARBOSA, M. M. B.; SILVA, M. A.; CRUZ, R. H. S. F.; CALONGE, F. D. & BASEIA, 

I. G. 2011. First Record of Morganella compacta (Agaricales, Lycoperdaceae) from 

South America. Mycotaxon, v. 116, p. 381-386. 

CAPISTRANO, M. T. & FREIRE, E. M. X. 2008. Utilização de habitats por 

Coleodactylus natalensis Freire, 1999 (Squamata; Sphaerodactylidae) no Parque 

Estadual das Dunas de Natal, Rio Grande do Norte. PublICa IV 48 – 5. 

CESTARO, L. A. 2002. Fragmentos de florestas atlânticas no Rio Grande do Norte: 

Relações estruturais, florísticas e fitogeográficas.  Tese de Doutorado, UFSCar. 

São Carlos.146p. 

http://www.biotaneotropica.org.br/v13n3/pt/fullpaper?bn04013032013+en
http://www.biotaneotropica.org.br/v13n3/pt/fullpaper?bn04013032013+en
http://www.biotaneotropica.org.br/v13n3/pt/fullpaper?bn04013032013+en
http://lattes.cnpq.br/9525297875358351
http://lattes.cnpq.br/9525297875358351
http://lattes.cnpq.br/9525297875358351
http://lattes.cnpq.br/1679347120330619
http://lattes.cnpq.br/1260730935714266
http://lattes.cnpq.br/1260730935714266


60 
 

COLLI, G. R.; BASTOS, R. P. & ARAÚJO, A. F. B. 2002. The character and 

dynamics of the Cerrado herpetofauna. In: Oliveira, P. S. & Marquis, R. J. (Eds.). The 

Cerrados of Brazil: Ecology and Natural History of a Neotropical Savanna. 

Columbia University Press. New York. 223 - 241p. 

CINCOTTA, R. P.; WISNEWSKI, J. & ENGELMAN, R. 2000. Human population in 

the biodiversity hotspots. Nature, 404 (2000), pp. 990–992.  

CONNOR, E. F.; HAFERNIK, J.; MOORE, V. L. & RICKMAN, J. K. 2002. Insect 

conservation in an urban biodiversity hotspot: the San Francisco Bay area. Journal 

of Insect Conservation. 6:247-259. 

COSTA, H. C. & BÉRNILS, R. S. 2014. Répteis Brasileiros: Lista de espécies. 

Herpetologia Brasileira 3(3): 74-84. 

COLWELL, R. K. 2005. User‟s guide to EstimateS 7.5 statistical. Estimation of 

especies richness and shared species from sample. Version 7.5. Copyright, 2005. 22 

p. 

COWLES, R. B. & BOGERT, C. M., 2006. Preliminary Study of the Thermal 

Requirements of Desert Reptiles. Historical Perspective, Iguana. Volume 13, 

Number 1. 

CHAO, A. 2004. Species richness estimating. In: BALAKRISSHAN, N; READ, C. B. & 

VIDAKOVIC, B. (Eds.). Encyclopedia of statistical sciences. Wiley. 1 -23. 

CRUZ, R. H. S. F. 2010. O Gênero Cyathus Haller: Pers. (Agaricaceae, 

Basidiomycota) em áreas de Mata Atlântica e Caatinga do Estado do Rio Grande do 

Norte, Brasil. Monografia. Universidade Federal do Rio Grande do Norte, UFRN, 

Brasil.  

CRUZ, R. H. S. F.; BARBOSA, M.M.B. & BASEIA, I. G. 2012. Cyathus badius and C. 

earlei reported from the Brazilian Atlantic rainforest. Mycotaxon, p. 365-369. 

CZECH, B., KRAUSMAN, P.R., DEVERS, P.K., 2000. Economic associations among 

causes of species endangerment in the United States. BioScience 50, 593–60.  

DEAN, W. 1996. A ferro e fogo: a história e a devastação da Mata Atlântica 

brasileira. Companhia das Letras, São Paulo. 

http://lattes.cnpq.br/1679347120330619
http://lattes.cnpq.br/9525297875358351


61 
 

DIAS, E. J. R. & ROCHA, C. F. D. 2007. Niche differences between two sympatric 

whiptail lizards (Cnemidophorus abaetensis and C. ocellifer; Teiidae) in resting 

habitat of Northeastern Brazil. Revista Brasileira de Biologia, 67(1): 41-46. 

DIAMOND, J. M. 1978. Niche shiftsand the rediscovery of interspecic competition: 

Why did field biologists so long overlook the widespread evidence for interspecific 

competition that had already impressed Darwin?. American Scientist, 66: 322 -331. 

DIXO, M & VERDADE, V. K. 2006. Herpetofauna de serrapilheira da Reserva 

Florestal de Moro Grande, Cotia (SP). Biota Neotropica 6(2): 1-20. 

FORMAN, R. T. T. & DEBLINGER, R. D. 2000. The ecological road-effect zone of a 

Massachuttes (U.S.A) Suburban highway. Conservation biology. 14:36-46. 

FORMAN, R. T. T.; SPERLING, D.; BISSONETTE, J. A.; CLEVENGER, A. P.; 

CLUTSHALL, C. D.; DALE, V. H.; FAHRIG, L.; FRANCE, R.; GOLDMAN, C. R.; 

HEANUE, K; JONES, J. A.; SWANSON, F. J.; TURRENTINE, T. & WINTER, T. C. 

2003. Road Ecology: Science and Solutions. Island press, Washington, DC.481 pp.    

FRANÇA, F.G.R. & ARAÚJO, A.F.B., 2007. Are there co-occurrence patterns that 

structure snakes communities in Central Brazil. Brazilian Journal Biology, 67(1): 33 

– 40. 

FRANÇA, R. C.; GERMANO, C. E. S. & FRANÇA, F. G. R. 2012. Composição de 

uma taxocenose de serpentes em uma área urbana na Mata Atlântica da Paraíba, 

Nordeste do Brasil. Biota Neotrop.   

FREIRE, E. M. X. 1996. Estudo ecológico e zoogeográfico sobre a fauna de lagartos 

(sauria) das dunas de Natal, Rio Grande do Norte, e da restinga de Ponta de 

Campina, Cabedelo, Paraíba, brasil. Revista Brasileira de Zoologia,13(4):903-921. 

FREIRE, E. M. X. 1998. Diferenciação geográfica em Gymnodactylus darwinii (Gray, 

1845) (Sauria, Gekkonidae). Papéis Avulsos de Zoologia, 40: 311-322. 

FREIRE, E. M. X. 1999. Espécie nova de Coleodactylus Parker, 1926 das dunas de 

natal, rio grande do norte, brasil, com notas sobre suas relações e dicromatismo 

sexual no gênero (Squamata, gekkonidae). Boletim do Museu nacional, 399:1-14. 



62 
 

FREIRE, E. M. X.; LISBOA, C. M. C. A. & GONÇALVES, U. 2010. Diagnóstico sobre 

a Fauna de Répteis Squamata da Zona de Proteção Ambiental 1 (ZPA1), Natal, Rio 

Grande do Norte, Brasil. Revista Nordestina de Zoologia, v. 4, p. 40-47. 

FREIRE, M. S. B. 1990. Levantamento florístico do Parque estadual das dunas do 

natal. acta Botânica Brasileira,4(2):41-59. 

GALINDO-LEAL, C. & CÂMARA, I. G. 2003. The Atlantic Forest of South America: 

Biodiversity Status, Threats and Outlook. Washington: Island Press, Center for 

Applied Biodiversity Science at Conservation International. 

GARDNER, T. A.; BARLOW, J.; PERES, C. A. 2007a. Paradox, presumption and 

pitfalls in conservation biology: The importance of habitat change for amphibiams and 

reptiles. Biological Conservation 138: 166-179. 

GERMAINE, S. S. & WAKELING, B. F. 2001. Lizard species distributors and habitat 

occupation along an urban gradient in Tucson, Arizona, USA. Biol Conservat. 

97:229–237. 

GOMIDES, S. C. 2010. Diversidade da fauna de Squamata em fragmentos florestais 

urbanos em juiz de fora, Minas Gerais, Brasil. Dissertação de Mestrado em Ciências 

Biológicas, Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais. 

GOTELLI, N. J. & COLWELL, R. K. 2001. Quantifying biodiversity: procedures and 

pitfalls in the measurement and comparison of species richness. Ecology 

letters. 4: 379 - 391. 

GOTELLI N. J. & ENTSMINGER G. L. 2005. EcoSim: Null Models Software for 

Ecology. Version 7.0. Acquired Intelligence Inc. & Kesey-Bear, Jericho, V. T. Available 

at: http://www.garyentsminger.com/ecosim/. 

GOGLIATH, M. 2012. Composição, diversidade, ecologia e comportamento 

termorregulatório de espécies de Squamata em área serrana de Caatinga, Nordeste 

do Brasil. Tese (Doutorado), Programa de Pós-graduação em Psicobiologia, UFRN, 

111 pp. 

GRIFFITHS, A. D. & K. A. CHRISTIAN. 1996. Diet and habitat use of frillneck lizard 

in a seasonal tropical environment. Oecologia. 106:39-48. 

https://sites.google.com/site/ufrnlabherpeto/arquivos/Freire%20et%20al%202010a.pdf?attredirects=0&d=1
https://sites.google.com/site/ufrnlabherpeto/arquivos/Freire%20et%20al%202010a.pdf?attredirects=0&d=1
https://sites.google.com/site/ufrnlabherpeto/arquivos/Freire%20et%20al%202010a.pdf?attredirects=0&d=1


63 
 

HADDAD, C. F. B. & PRADO, C. P. A. 2005. Reproductive modes in frogs and their 

unexpected diversity in the Atlantic forest of Brazil. BioScience, 55 (3): 207-217. 

HADDAD, L. S. 2007. O papel dos lipídeos na reorganização metabólica associada a 

dormência sazonal dos lagartos teiú, Tupinambis merianae (Sauria Teiidae). Tese 

(Doutorado). Instituto de Biociências da universidade de São Paulo. Departamento 

de Fisiologia. 81pp.  

HAMMER, Y., HARPER, D.A.T., & RYAN, P. D. 2001. PAST: Paleontological 

Statistics Software Package for Education and Data Analysis. Palaeontologia 

Electronica, 4 (1): 9pp.  

HAMER, A. J. & MCDONNELL, M. J. 2008. Amphibian ecology and conservation in 

the urbanising world: A review. Australia. Biological Conservation. I 4 I. 2432 –

2449.  

HAMER, A. J. & MCDONNELL, M. J. 2010. The response of herpetofauna to 

urbanization: Inferring patterns of persistence from wildlife databases. Australia.  

Austral Ecology. 35, 568-580. 

HATANO, F.H.; VRCIBRADIC, D.; GALDINO, C.A.B.; CUNHA-BARROS, M.; 

ROCHA, C.F.D. & VAN SLUYS, M. 2001. Thermal ecology and activity patterns of 

the lizard community of the restinga of Jurubatiba, Macaé, RJ. Revista Brasileira de 

Biologia, 61(2): 287 - 294. 

JAEGER, R.G. 1994. PATCH SAMPLING. IN: HEYER, W.R.; DONNELLY, M.A.; 

MCDIARMID, R.W.; HAYEK, L.A.C. & FOSTER, M. 1994. Measuring and monitoring 

biological diversity: standard methods for amphibians. Smithsonian Institution 

Press. 60 – 66. 

KENNEY A. J. & C. J. KREBS. 2000. Programs for Ecological Methodology. 2nd ed. 

University of British Columbia. Vancouver, Canada. 

KREBS, C. J. 1999. Ecological Methodology. 2nd ed., Addison Wesley Education 

Publishers, Menlo Park, Califórnia. 620 pp. 



64 
 

LISBOA, C. M. C. A. 2005. Diversidade e distribuição espacial dos Squamata do 

Parque Estadual das Dunas de Natal-RN: avaliação pretérita e atual. Monografia - 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Natal. 

LISBOA, C. M. C. A., SOUSA, P. A. G., RIBEIRO, l. b., & FREIRE, E. M. X. 2008. 

Coleodactylus natalensis (NCN). Clutch size; hatchling size. Herpetological Review, 

39 (2): 221. 

LISBOA, C. M. C. A. & FREIRE, E. M. X. 2012. Population density, habitat selection 

and conservation of Coleodactylus natalensis (Squamata: Sphaerodactylidae) in an 

urban fragment of Atlantic Forest in Northeastern Brazil. South American Journal of 

Herpetology, 7(2), 2012, 181-190. Brazilian Society of Herpetology. 

MACIEL, L. V. B.; BROWN, L. & CARDOSO, M. Z. 2011.Bioma Mata Atlântica no 

estado do Rio Grande Do Norte: Qual a real situação? Anais XV Simpósio 

Brasileiro de Sensoriamento Remoto - SBSR, Curitiba, PR, Brasil, INPE p.2891. 

MAGURRAN, A. E. 2004. Measuring biological diversity. Blackwell. Science. 255 p. 

MCKINNEY, M. L. 2002. Urbanization, biodiversity, and conservation. Bioscience.  

52, p. 883-890. 

MCKINNEY, M. L. 2006. Urbanization as a major cause of biotic homogenization. 

Biological Conservation. Vol. 127, Ed. 3, p. 247–260.  

MCKINNEY, M. L. 2008. Effects of urbanization on species richness: A review of 

plants and animals. Urban Ecosyst. 11:161–176. 

MEDEIROS, A. A; SILVA, J. G. & TEIXEIRA, M. S. G. 2006. O processo de gestão 

ambiental em unidades de conservação da natureza: um estudo de caso no Parque 

Estadual Dunas de Natal. GEPROS – Gestão da Produção, Operações e Sistemas. 

MESQUITA, D. O.; COSTA, G. C. & COLLI, G. R. 2006a. Ecology of an Amazonian 

savanna lizard assemblage in Monte Alegre, Pará State, Brazil. South American 

Journal of Herpetology. 1(1):61-71.  

MESQUITA D.O., COLLI G.R., FRANÇA F.G.R & VITT, L. 2006b. Ecology of a 

Cerrado Lizard Assemblage in the Jalapão Region of Brasil. Copeia, 2006:460-471. 



65 
 

MIRANDA, J. P. & G. V. ANDRADE. 2003. Seasonality in diet, perch use and, 

reproduction of the gecko Gonatodes humeralis from eastern Brazilian Amazon. 

Journal of Herpetology 37 (2): 433-438. 

MITCHELL, J. C. & BROWN, R. E. J. 2008. Global Overview, Synthesis, and Future 

Directions, pp. 1-17. In: J. C. Mitchell, R. E. J. Brown and Breck Bartholomew (eds.). 

Urban Herpetology. Society for the Study of Amphibians and Reptiles. P.O. Box 

58517. Salt Lake City, Utah, 84158 USA. 

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE – MMA. 2014. Lista Nacional Oficial de Espécies 

da Fauna Ameaçadas de Extinção. PORTARIA Nº - 444, DE 17 DE DEZEMBRO DE 

2014. Diário Oficial da União, 17 de dezembro de 2014. 

MITTERMEIER, R.A., GIL, R.P., HOFFMAN, M., PILGRIM, J., BROOKS, T., 

MITTERMEIER, C. G., LAMOREUX, J. & FONSECA, G.A.B. 2005. Hotspots 

revisited: earth's biologically richest and most endangered terrestrial ecoregions, 2. 

ed. University of Chicago Press, Boston. 

MORINI, M. S. C.; MUNHAE, C. B.; LEUNG, R.; CANDIANI, D. F. & VOLTOLINI, J. 

C. 2007. Comunidades de formigas (Hymenoptera, Formicidae) em fragmentos de 

Mata Atlântica situados em áreas urbanizadas. Iheringia, Sér. Zool., Porto Alegre, 

97(3): 246-252. 

MYERS, N.; MITTERMEIER, R.A., MITTERMEIER, G. G, FONSECA, G.A.B. & 

KENT, J. 2000. Biodiversity hotspots for conservation priorities. Nature 

403(6772):853-858. 

NASCIMENTO, M. M. B. & SENA, P. S. 2013. Inventário da presença de animais 

domésticos no entorno da unidade de conservação – Floresta nacional de 

Lorena Flona – Lorena, SP. Janus, Lorena, n.18, p. 03n5-043. 

NATAL, 2008. Zoneamento Ambiental de Natal. Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente e urbanismo. Disponível em: http://www.natal.rn.gov/semurb/paginas/ctd-

594.html. Acesso em: 25 de fevereiro de 2016. 

PEREZ, E. F. 2009. O gênero Geastrum Pers. (Phallomycetidae, Basidiomycota), 

Em algumas áreas de Mata Atlântica e Caatinga no Rio Grande do Norte, Brasil. 



66 
 

Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal do Rio Grande do Norte, UFRN, 

Centro de Biociências. Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas. 

PIANKA, E. R. 1973. The structure of lizard communities. Annual Review of 

Ecology and Systematics, 4: 53 - 74.  

PIANKA, E. R. 1976. Natural selection of optimal reproductive tactics. American 

Zoologist, 16:775-784. 

PIANKA, E. R. 1986. Ecology and natural history of desert lizards. Pricenton 

University Press. 208p. 

QUEIROZ, R. T. & LOIOLA, M. I. B. 2009. O gênero Chamaecrista Moench 

(Caesalpinioideae) em áreas do entorno do Parque Estadual das Dunas de Natal, 

Rio Grande do Norte, Brasil. Hoehnea 36(4): 725-736. 

REIJNEN, R.; FOPPEN, R.; BRAAK, C. T. & THISSEN, J. 1995. The effects of car 

traffic on breeding bird populations in woodland. III. Reduction of density in relation to 

the proximity to main roads. Journal of applied Ecology. 32: 187-202. 

RIO GRANDE DO NORTE. Decreto Estadual n° 7.237 de 22 de novembro de 1977. 

Disponível em: http://www.natal.rn.gov.br/bvn/publicacoes/decreto_7.237.pdf. 

Acesso em: 25/02/2016. 

RIBEIRO, M. C.; METZGER, J. P.; MARTENSEN, A. C.; PONZONI, F. J. & HIROTA, 

M. M. 2009 The Brazilian Atlantic Forest: How much is left, and how is the remaining 

forest distributed? Implications for conservation. Biological Conservation 142. 1141–

1153. 

RIZZINI, C. T. 1997. Tratado de fitogeografia do Brasil: aspectos ecológicos, 

sociológicos e florísticos. 2 ed. Âmbito Cultural Edições, Rio de Janeiro. 

ROCHA, C. F. D. & BERGALLO, H.G. 1990. Thermal biology and flight distance of 

Tropidurus oreadicus (Sauria: Iguanidae) in an area of Amazonian Brazil. Ethology 

Ecology & Evolution, 2: pp. 263-268.  

ROCHA, C. F. D. 2000. Biogeografia de Répteis de Restinga: Distribuição, 

ocorrência e endemismo. In: Franscisco de Assis Esteves; Luiz Drude de Lacerda. 



67 
 

(org.). Ecologia de Restinga e Lagoas Costeiras, 1ed. Rio de Janeiro, v.1, pp. 99-

116. 

ROCHA, C. F. D. & VAN SLUYS, M. 2007. Herpetofauna de Restingas. In: 

Nascimento L. B.; Oliveira, M. E. (Ed). Belo Horizonte. Sociedade Brasileira de 

Herpetologia, pp. 44 – 65. 

ROCHA, C. F. D.; VAN SLUYS, M.; VRCIBRADIC, D.; KIEFER, M.C.; MENEZES, V. 

A. & SIQUEIRA, C. C. 2009. Comportamento de termorregulação em lagartos 

brasileiros. Oecologia Brasiliensis, 13(1): pp.115- 131.  

RODRIGUES, M. T. 1987. Sistemática, ecologia e zoogeografia dos Tropidurus do 

grupo torquatus ao sul do Rio Amazonas (Sauria, Iguanidae). Arquivos de 

Zoologia. 31: 105 - 230.  

RODRIGUES, M. T. 1990. Os lagartos da Mata Atlântica brasileira: distribuição atual 

e pretérita e suas implicações para estudos futuros. Simpósio sobre ecossistemas 

da costa sudeste brasileira - estrutura, manejo e função. - 263 - Publicação 

ACIESP. Academia de Ciências do Estado de São Paulo. 404 - 410p. 

RODRIGUES, M. T. 1996. Lizards, snakes, and amphisbaenians from the quartenary 

sand dunes of the middle. Rio São Francisco, Bahia, Brazil. Journal Herpetology, 

30(4). 513- 523.  

RODRIGUES, M. T. 2000. A fauna de répteis e anfíbios das caatingas. In: 

FUNDAÇÃO BIODIVERSITAS, EMBRAPA, MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE; 

BANCO  

RODRIGUES, M. T. 2003. Herpetofauna das Caatingas In: LEAL, I.; SILVA, J.M.C. & 

TABARELLI, M. (Orgs.). Ecologia e Conservação da Caatinga. 01 ed. Recife: 

UFPE, 2003, v. 01, pp. 181 - 236. 

RODRIGUES, M. T. 2005. Conservação dos répteis brasileiros: os desafios para um 

país megadiverso. Megadiversidade. 1 (1): 87 - 93. 

RODRIGUES, M. T.; FREIRE, X. M. X.; PELLEGRINO, K. C. M. & SITES JR, J.W. 

2005. Phylogenetic Relationships of a new genus and species of Microteiid Lizard 



68 
 

from the Atlantic Forest of Northeastern Brazil (Squamata, Gymnophthalmidae). 

Zoological Journal of the Linnean Society 144(4): 543-557.  

SANTANA, G. G.; VIEIRA, W. L. S.; PEREIRA-FILHO, G. A.; DELFIM, F. R.; LIMA, 

Y. C. C. & VIEIRA, K. S. 2008. Herpetofauna em um fragmento de Floresta Atlântica 

no Estado da Paraíba, Região Nordeste do Brasil. Biotemas, 21 (1): 75-84.  

SECPLAN/RN. 1981. Parque Estadual das Dunas do Natal. Plano de Manejo. Natal, 

Fund. Inst. Desenvolv. Rio Grande do Norte, 127p. 

SILVA, U. G. 2008. Diversidade de espécies e ecologia da comunidade de lagartos 

de um fragmento de Mata Atlântica no Nordeste do Brasil. Dissertação (Programa 

de Pós-Graduação em Ciências Biológicas). UFRN. Natal. 90p.  

SILVA, J. O. N. 2009. A família myrtaceae no Parque Estadual das Dunas do Natal – 

RN, Brasil. Dissertação pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Natal. 

SIMPSON, E. H. 1949. Measurement of species diversity. Nature 163:688.  

SOUSA, P. A. G. 2007. Diversidade e aspectos ecológicos da fauna de Squamata 

de um remanescente florestal do Estado do Rio Grande do Norte, Brasil. 

Monografia (Bacharelado em Ciências Biológicas). UFRN. Natal. 69p. 

SOUSA, P. A. G. 2010. Estrutura da comunidade de lagartos de um remanescente 

de Mata Atlântica do Estado do Rio Grande Do Norte, Brasil. Dissertação 

(Mestrado). UFRN, Natal. 

SOUSA, J. O.; SILVA, B. D. B.; ALFREDO, D. S. & BASEIA, I. G. 2014. New records 

of Geastraceae (Basidiomycota: Phallomycetidae) from atlantic rainforest remnants 

and relicts of northeastern Brazil. Darwiniana, v. 2, p. 207-221. 

SULZBACHER, M. A.; GIACHINI, A. J.; GREBENC, T.; SILVA, B. D. B.; GURGEL, F. 

E.; LOIOLA, M. I. B.; NEVES, M. A. & BASEIA, I. G. 2013. Survey of an ectotrophic 

sand dune in the northeast Brazil. Mycosphere Online - Journal of Fungal Biology, v. 

4, p. 1106-1116. 

SCHEIBE, J. S. 1987. Climate, competition, and the structure of temperate zone 

lizard communities. Ecology, 68:1424-1436. 

http://lattes.cnpq.br/8567453109450997
http://lattes.cnpq.br/5626730758767685
http://lattes.cnpq.br/2504659174089806
http://lattes.cnpq.br/2596348407665948
http://lattes.cnpq.br/7761318263232025
http://lattes.cnpq.br/5626730758767685
http://lattes.cnpq.br/0993874292052648
http://lattes.cnpq.br/0993874292052648
http://lattes.cnpq.br/9609912655173252
http://lattes.cnpq.br/2304369067233033


69 
 

TABARELLI, M.; PINTO, L. P.; SILVA, J. M. C.; HIROTA, M.; BEDÊ, L. 2005. 

Desafios e oportunidades para a conservação da biodiversidade na Mata Atlântica 

brasileira. Megadiversidade. 1(1): 132 - 138. 

TABARELLI, M.;  AGUIAR, A. V.; RIBEIRO, M. C.; METZGER, J. P. & PERES, C. A. 

2010. Prospects for biodiversity conservation in the Atlantic Forest: Lessons from 

aging human-modified landscapes. Biological Conservation. Volume 143, Issue 10. 

TEIXEIRA, M. G. & VENTICINQUE, E. M. 2014. Fortalezas e fragilidades do Sistema 

de Conservação Potiguar. Desenvolvimento e Meio Ambiente, v. 29, p. 113-126. 

TEIXEIRA-FILHO, P. F.; ROCHA, C. F D. & RIBAS, S. C. 1995. Aspects of thermal 

ecology and habitat use by Cnemidophorus ocellifer (Sauria: Teiidae) in the Restinga 

of Barra de Maricá, Rio de Janeiro. In F. D. A. Esteves (ed.), Oecologia Brasiliensis. 

Vol. 1. Structure, Function and Management of Brazilian Ecosystems; Symposium on 

Ecosystems Structure, Function and Management, Rio de Janeiro, Brazil, May 27–

29, 1992, pp. 155–165. Institute of Biology, Federal Univ. of Rio de Janeiro, Rio de 

Janeiro, Brazil.  

TRINDADE, A. 1991. Estudo florístico e fitossociológico do estrato arbustivo-arbóreo 

de um trecho de floresta arenícola costeira do Parque Estadual das Dunas, Natal 

(RN). 168f. Dissertação (Mestrado em Botânica) – Universidade Federal Rural de 

Pernambuco, Recife. 

UGLAND, K. I,; GRAY, J. S. & ELLINGSEN, K .E. 2003. The species – accumulation 

curve and estimating of species richness. Journal of Animal Ecology. 72. 888-897. 

VANZOLINI, P. E. 1974. Ecological and geographical distribution of lizards in 

Pernambuco, Northeastern, Brazil (Sauria). Papéis Avulsos de Zoologia. 28 (4): 61 

- 90.  

VANZOLINI, P. E. 1976. On the lizards of a Cerrado – Caatinga contact: Evolutionary 

and Zoogeographic implications (Sauria). Papéis Avulsos de Zoologia. 29 (16): 111 

- 119. 

VANZOLINI, P. E.; RAMOS – COSTA, A. M. M. & VIIT, L. J. 1980. Répteis das 

Caatingas. Academia Brasileira de Ciências, Rio de Janeiro, Brasil. 161p.  

file:///C:/Users/Luan%20Dozin/Dropbox/ARTIGOS/Ã�rea%20de%20Trabalho/Nova%20pasta/Prospects%20for%20biodiversity%20conservation%20in%20the%20Atlantic%20Forest.htm
file:///C:/Users/Luan%20Dozin/Dropbox/ARTIGOS/Ã�rea%20de%20Trabalho/Nova%20pasta/Prospects%20for%20biodiversity%20conservation%20in%20the%20Atlantic%20Forest.htm
file:///C:/Users/Luan%20Dozin/Dropbox/ARTIGOS/Ã�rea%20de%20Trabalho/Nova%20pasta/Prospects%20for%20biodiversity%20conservation%20in%20the%20Atlantic%20Forest.htm
file:///C:/Users/Luan%20Dozin/Dropbox/ARTIGOS/Ã�rea%20de%20Trabalho/Nova%20pasta/Prospects%20for%20biodiversity%20conservation%20in%20the%20Atlantic%20Forest.htm
file:///C:/Users/Luan%20Dozin/Dropbox/ARTIGOS/Ã�rea%20de%20Trabalho/Nova%20pasta/Prospects%20for%20biodiversity%20conservation%20in%20the%20Atlantic%20Forest.htm


70 
 

VANZOLINI, P. E. 1988. Distributional patterns of South American lizards. In: 

VANZOLINI, P. E. & HEYER, W. R. (Eds.). Proceedings of a Workshop on 

Neotropical Distribution Patterns. Rio de Janeiro: Academia Brasileira de 

Ciências. pp. 317 - 42. 

VARELA-FREIRE, A. A. 1997. A Fauna do litoral Oriental e do Parque Estadual das 

Dunas costeiras do Natal. 1°ed. Natal RN: EDUFRN. 174 p. 

VITT, L. J. 1991a. An introduction to the ecology of cerrado lizards. Journal of 

Herpetology. 25: 79 - 90.  

VITT, L. J. 1995. The ecology of tropical lizards in the Caatinga of northeast Brazil. 

Occasional Papers of the Oklahoma Museum of Natural History. 1: 1 - 29. 

VITT, L. J. & ZANI, P. A. 1996. Organization of a taxonomically diverse lizard 

assemblage in Amazonian Ecuador. Canadian Journal of Zoology. 74: 1313-1335. 

VITT, L.J.; ZANI P.A. & CALDWELL, J.P. 1996. Behavioural ecology of Tropidurus 

hispidus on isolated rock outcrops in Amazonia. Journal of Tropical Ecology, 12: 

81 - 101. 

VITT, L. J. & ZANI, P. A. 1998. Ecological relationship among sympatric lizards in a 

transitional Forest in the northern Amazon of Brasil. Journal of Tropical Ecology. 

14: 63 – 86. 

VITT, L. J.; CALDWELL, A. P.; COLLI, G. R.; GARDA, A. A.; MESQUITA, D. O.; 

FRANÇA, F. G. & BALBINO, S. F. 2002. Um guia fotográfico dos répteis e anfíbios 

da região do Jalapão no Cerrado brasileiro. Norman, Oklahoma: Special Publications 

In Herpetology. Sam Noble. Oklahoma, Museum Of Natural History. Norman, 

Oklahoma, USA; 1:1-17. 

VITT, L. J. & PIANKA, E. R. 2004. Historical patterns in lizard ecology: what teiids 

can tell us about lacertids. In: The biology of lacertid lizards, evolutionary and 

ecological perspectives. Perez-Mellado, V., Riera, N. & Perera, A. (Eds). Institut 

Menorquı´ d’Estudis, Recerca. 8: 139–157. 



71 
 

VITT, L. J.; CALDWELL, A. P.; COLLI, G. R.; GARDA, A. A.; MESQUITA, D. O.; 

FRANÇA, F. G.; SHEPARD, D. B.; COSTA, G. C.; VASCONCELLOS, M. M. & 

SILVA, V. N. 2005. Uma atualização do guia fotográfico dos répteis e anfíbios da 

região do Jalapão no Cerrado brasileiro. Norman, Oklahoma: Special Publications In 

Herpetology. Sam Noble. Oklahoma, Museum Of Natural History. Norman, 

Oklahoma, USA; 1:1-17. 

WARTCHOW, F.; SULZBACHER, M. A. & BASEIA, I. G. 2015. Amanita 

psammolimbata, a new species from Brazilian sand dunes. Mycosphere Online - 

Journal of Fungal Biology, v. 6, p. 260-265. 

WERNECK, F. P.; COLLI, G. R. & VITT, L. J. 2009. Determinants of assemblage 

structure in Neotropical dry forest lizard. Austral Ecology, 34(1): 97-115. 

WOLDA, H. 1981. Similarity indices, sample size and diversity. Oecologia. 50: 296-

302. 

http://lattes.cnpq.br/6314571767850075
http://lattes.cnpq.br/2596348407665948

