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RESUMO GERAL
A Caatinga ocupa cerca de 800.000 km2, caracterizada por escassez de precipitação, altas
temperaturas, variabilidade na sazonalidade climática com forte intercalação de anos de
secas e de inundações. Quanto a aspectos fitofisionômicos e morfoclimáticos, apresenta
pelo menos duas fisionomias conhecidas na literatura, Caatinga stricto sensu e Caatinga
lato sensu. A primeira corresponde às áreas situadas na Depressão Sertaneja Setentrional,
com vegetação arbustiva e temperaturas mais elevadas; já a Caatinga lato sensu
compreende áreas de vegetação arbórea e arbóreo-arbustivas, sobre topos das chapadas e
serras com mais de 500 m de altitude, e temperaturas mais amenas. Estudos clássicos
destacam a existência de padrão de distribuição relictual para algumas espécies de
lagartos, que parecem ser exclusivas de áreas de Caatinga lato sensu. Nesse contexto, este
trabalho teve como objetivo geral analisar a composição e a estrutura da comunidade de
répteis Squamata e estudar os comportamentos de termorregulação e de forrageamento
das espécies de lagartos tropidurídeos da Caatinga lato sensu, da Serra de Santana, Lagoa
Nova, RN. Foram realizadas quatros excursões de 20 dias cada à área de estudo, sendo
duas no ano de 2014 (estações chuvosa e seca), e duas no ano de 2015 nos mesmos meses
(março e setembro) da coleta do ano anterior. Em 2014, foram registrados e/ou coletados
espécimes de Squamata por procura ativa e armadilhas de queda, quando foi registrado
para cada espécime ativo o hábitat, microhábitat e horário de atividade. Em 2015 foram
realizadas observações comportamentais para os lagartos tropidurídeos através de sessões
focais para registros dos comportamentos de termorregulação e de forrageamento. Foram
coletadas 34 espécies de Squamata e a curva de rarefação não atingiu assíntota, indicando
a possibilidade de existirem mais espécies na área. Destacam-se as presenças de espécies
de distribuição relictual em áreas de Caatinga, quais sejam, Acratosaura mentalis,
Enyalius bibronii e Anotosaura vanzolinia. Comparando a composição das espécies de
lagartos com as de outras áreas de Caatinga, constatou-se a formação de três grupos:
espécies de área florestada (brejos de altitude); de Caatinga lato sensu e de Caatinga
stricto sensu. A análise do modelo nulo demonstrou que esta comunidade de lagartos está
estruturada quanto ao uso do espaço, indicando influência significativa de fatores
ecológicos contemporâneos sobre essa taxocenose. O uso não aleatório do componente
espacial indicou presença de interações competitivas que influenciam a seleção dos
habitats e microhabitats. Os resultados do comportamento termorregulatório mostraram
que nesta Caatinga lato sensu as duas espécies de tropidurídeos não diferem em
comportamento termorregulatório, embora T. semitaeniatus se exponha mais ao sol do
que T. hispidus durante a estação chuvosa. Quanto ao forrageamento, as duas espécies se
comportaram de maneira similar na estação seca, mudando de estratégia durante a estação
chuvosa e, comparando com a Caatinga stricto sensu, as duas espécies forrageiam de
forma mais ativa durante a estação chuvosa na Caatinga lato sensu. Confirmam-se,
portanto, as presenças de espécies relictuais e de estratégias comportamentais diferentes
para os lagartos tropidurídeos de Caatinga lato sensu.
Palavras-chave: Répteis Squamata do semiárido; estrutura de comunidade de lagartos;
comportamento termorregulatório e de forrageamento em lagartos.
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GENERAL ABSTRACT
The Caatinga occupies an area of approximately 800,000 km2, and is characterized by
rainfall scarcity, high temperatures, and variability in climatic seasonality, with strong
intercalation of dry and floody years. Among these phytophysiognomic and
morphoclimatic aspects, it is worth noting that this area has at least two landscapes known
in the literature: Caatinga stricto sensu and Caatinga lato sensu. The Caatinga stricto
sensu refers to areas located in the Northern Country Depression (Depressão Sertaneja
Setentrional), with shrubby vegetation and higher temperatures. On the other hand, the
Caatinga lato sensu comprises areas of arboreal-bushy vegetation located on the tops of
plateaus and mountains with more than 500 m altitude, thus presenting milder
temperatures. Classical studies highlight the existence of a pattern of relictual distribution
for some lizard species of the Caatingas, which seem to be unique from areas of Caatinga
lato sensu. Four 20-day trips were carried to the study area, two in 2014 and two in 2015,
in March (rainy season) and September (dry season). In 2014, Squamata specimens were
registered and/ or collected through active search and pitfall traps, and for each active
specimen, habitat, microhabitat and activity hour were recorded. In 2015, behavioral
observations of tropidurid lizards were carried out through focal sessions to analyze the
themoregulatory and foraging behaviors and compare them with populations of a
Caatinga stricto sensu area. A total of 34 species of Squamata was recorded, and the
rarefaction curve did not reach an asymptote, indicating the possibility of more species in
the area. Noteworthy is the presence of species with relictual distributions, such as
Acratosaura mentalis, Enyalius bibronii and Anotosaura vanzolinia. Comparing the
composition of the lizard species with other Caatinga sites, we observed the formation of
three groups: communities from forested highlands; from areas of Caatinga lato sensu,
and from areas of Caatinga stricto sensu. A null model analysis showed that the studied
lizard community is structured on the spatial niche axis, indicating a significant influence
of contemporary ecological factors on this assemblage. The non-random use of space by
the lizard species indicates the presence of competitive interactions that influence the
selection of habitats and microhabitats used. In general, the two Tropidurus species did
not differ in their thermoregulatory behavior, although T. semitaeniatus exposed yourself
to the sun more than T. hispidus during the rainy season. Regarding the foraging behavior,
T. hispidus and T. semitaeniatus behaved similarly in the dry season, changing strategy
during the rainy season. The two species foraged more actively during the rainy season
in the studied site when compared with an area of Caatinga stricto sensu. In conclusion,
the data obtained in this study confirm the presence of relictual species and the presence
of different behavioral strategies for tropidurid lizards in area of Caatinga lato sensu.
Keywords: Semiarid Squamata reptiles; lizard community structure; thermoregulatory
and foraging behavior of lizards.
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1.! INTRODUÇÃO GERAL
O Brasil é o segundo país com a maior riqueza de espécies de répteis do planeta,
perdendo somente para a Austrália; atualmente abriga 773 espécies, dentre estas, 731
pertencente aos Squamata (Costa & Bérnils, 2015), os quais se encontram distribuídos ao
longo dos diferentes Domínios Morfoclimáticos brasileiros (Ab’Saber, 1974).
Dentre os Domínios Morfoclimáticos brasileiros, o das Caatingas ocupa uma área
aproximada de 800.000 km2 e é caracterizado por algumas particularidades, tais como,
escassez de precipitação, altas temperaturas, variabilidade na sazonalidade climática com
forte intercalação de anos de secas e de inundações (Ab’Saber, 1974). Recentemente, toda
a região semiárida Sul americana, incluindo o Domínio da Caatinga, foi reconhecida
como parte das Florestas Tropicais Estacionais Secas (Seasonally Dry Tropical Forest ou
SDTF), especialmente baseando-se em suas fitofisionomias típicas (Prado, 2003). Em
ambas as conceituações, constitui Domínio exclusivamente brasileiro. Comparada com
outras formações abertas brasileiras, a Caatinga apresenta características extremas quanto
aos parâmetros meteorológicos, tais como, a mais alta radiação solar e temperatura média
anual; e a mais baixa nebulosidade e umidade relativa do ar (Prado, 2003), embora
existam exceções a esses extremos, principalmente em áreas que estão localizadas fora
das depressões interplanálticas, que compreende a maior parte da Caatinga (Ab’Saber,
1974; Prado, 2003).
Essas áreas de exceção, muitas vezes representadas por chapadas e serras, por não
apresentarem esses extremos meteorológicos, podem apresentar vegetação de florestas
úmidas perenifólias ou semidecíduas, principalmente em suas maiores altitudes
(Andrade-Lima, 1981; Prado, 2003).
Dentre estes aspectos fisionômicos e morfoclimáticos, cabe destacar que esse
Domínio apresenta pelo menos duas fisionomias conhecidas como Caatingas não
florestais – stricto sensu e florestais – lato sensu (Araújo et al., 2005). A Caatinga stricto
sensu se refere às áreas mais abertas situadas na Depressão Sertaneja Setentrional (Veloso
et al., 2002), com vegetação arbustiva e temperaturas mais elevadas. Já a Caatinga lato
sensu é compreendida por áreas de vegetação arbórea e arbóreo-arbustivas situadas sobre
encostas e topos das chapadas e serras com mais de 500 m de altitude (Leal et al., 2005)
que sofrem influência das chuvas orográficas (Andrade-Lima, 1981), apresentando assim
temperaturas mais amenas.
No que se refere à biodiversidade faunística, especificamente à fauna de répteis
da Caatinga, esta conta com a menor diversidade de espécies conhecidas de Squamata
1

entre os domínios brasileiros (47 espécies de lagartos, 10 de anfisbenídeos e 52 de
serpentes, cerca de 10% endêmicas; Rodrigues, 2003; 2004; 2005), no entanto, ainda
existem várias lacunas geográficas, principalmente em áreas de exceção, a serem
estudadas (Rodrigues, 2004; 2005; Freire et al., 2009).
Quanto aos estudos ecológicos sobre répteis, tiveram início na década de 1960,
por meio dos estudos clássicos de E.R. Pianka e R.B. Huey (e.g. Pianka, 1973; Huey et
al., 1983); esses estudos têm contribuído muito para o esclarecimento de várias questões
no campo da ecologia, como, por exemplo, a elaboração de teorias gerais sobre estrutura
e evolução de comunidades e uso e partilha de recursos de algumas espécies (Pianka,
1986). Contudo, os pesquisadores estudam os répteis não só devido ao inerente interesse
por esses animais, mas por serem, de fato, organismos-modelo para endereçar questões
fundamentais em ecologia e evolução (Tinkle, 1969; Huey et al., 1983; Duellman, 1987;
Vitt & Pianka, 1994).
No entanto, a maioria dos estudos ecológicos está vinculada a ambientes
desérticos (Huey & Pianka, 1981; Huey et al., 1983; Pianka, 1986; Vitt, 1991) e, portanto,
os padrões estabelecidos para a ecologia de lagartos foram desenvolvidos em estudos com
espécies de áreas áridas da América do Norte, Austrália e África (Rocha, 1994). Além
disso, grande parte dos estudos sobre a ecologia de lagartos vem buscando relacionar a
morfologia, a performance e o fitness, combinando os estudos de campo e laboratoriais
(Vitt & Pianka, 1994).
Em um contexto geral, as comunidades biológicas estão organizadas sob
influências dos fatores bióticos e abióticos, e a compreensão de como ocorre esse
funcionamento é um dos maiores desafios da ecologia (Araújo, 1991; Rocha, 1994). Estas
comunidades são usualmente definidas como associações entre populações que coexistem
no tempo e no espaço. Entre os parâmetros normalmente utilizados para descrever a
estrutura das comunidades estão: riqueza e composição de espécies, abundâncias absoluta
e relativa, distribuição espacial, atributos ecológicos, propriedades fenotípicas e
comportamentais das espécies (Brooks & McLennan, 1993; McPeek & Miller, 1996).
Embora a competição seja normalmente considerada o fator de maior peso
atribuído na estruturação das comunidades (Diamond & Gilpin, 1982; Roughgarden,
1983; Gotelli & McCabe, 2002), outros fatores ecológicos também são determinantes,
entre os quais, predação, heterogeneidade e complexidade estrutural do ambiente,
variação temporal das condições ambientais e partilha de recursos em uma das dimensões
do nicho (Pianka, 1973; Brooks & McLennan, 1993).
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Estudos

comparativos

e

descritivos

de

comunidades

possibilitam

o

reconhecimento de padrões, proporcionando uma interpretação da organização das
espécies nas comunidades e destas nos biomas e ecossistemas, auxiliando na elucidação
de fatores importantes para coexistência entre espécies aparentadas filogeneticamente,
além de servir como subsídio para estudos sobre outros aspectos da biologia e
conservação desses animais, contribuindo assim para identificar áreas de endemismos e
prioritárias para conservação (Pianka, 1986; Vitt & Pianka, 1994). Permitem ainda, a
identificação de sobreposições de nicho entre algumas espécies simpátricas e
compreender quais são os fatores determinantes para essa coexistência (Shoener, 1977;
Dunham, 1983).
Nesse contexto e em nível de Brasil, os estudos sobre ecologia de populações e
comunidades de Répteis da Caatinga nos últimos 30 anos, se restringiam a aqueles
pontuais efetuados por Laurie J. Vitt na região de Exú- PE e constituíam, até
recentemente, as principais referências sobre Ecologia de Répteis da Caatinga (Vitt, 1980;
1983; 1995; Vitt & Vangilder, 1983). Atualmente este cenário vem mudando
significativamente, embora os estudos ainda necessitem de ampliação quanto à cobertura
geográfica das áreas de Caatinga com diferentes fitofisionomias (Albuquerque et al.,
2012; Freire et al., 2009; Rodrigues, 2005).
Dentre as várias espécies de Squamata habitantes da Caatinga, inclusive algumas
endêmicas, destacam-se as de lagartos, Tropidurus hispidus (Spix, 1825) e Tropidurus
semitaeniatus (Spix, 1825). São espécies heliófilas da família Tropiduridae e se
encontram em simpatria no Domínio das Caatingas. Tropidurus hispidus possui uma
ampla distribuição, ocorrendo do centro-oeste e nordeste do Brasil a Venezuela, enquanto
T. semitaeniatus é reconhecido como habitante de toda a Caatinga nordestina, de onde foi
considerado endêmico (Vanzolini et al., 1980; Rodrigues, 2003). Essas espécies, apesar
de apresentarem altos valores de sobreposição para os três eixos do nicho: espaço, tempo
e alimento, em área de Caatinga sticto sensu (Kolodiuk et al., 2009; Ribeiro, 2010),
diferem em relação ao comportamento de forrageamento de forma sazonal (Kolodiuk et
al., 2010).
A temperatura corpórea dos lagartos em atividade determina as funções e
capacidades fisiológicas de uma forma diretamente dependente, existindo uma estreita
associação entre a intensidade de forrageamento e temperatura corpórea (Huey & Pianka,
1981; Rocha et al., 2009). Desta maneira os lagartos regulam suas temperaturas através
de forma comportamental se deslocando entre locais mais frescos (sombreados) e mais
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quentes, com uma maior incidência de radiação solar (Van Sluys, 1992; Vitt et al., 2005),
podendo ainda controlar sua temperatura através de alterações no grau de achatamento
do corpo, para aumentar ou reduzir a superfície de contato com o substrato (Heath, 1965;
Ribeiro, 2010).
Outros fatores como filogenia, tipo de hábitat, sazonalidade e a condição
reprodutiva também podem influenciar na temperatura corpórea do lagarto (Pianka, 1977;
Magnusson et al., 1985; Bowker et al., 1986; Magnusson, 1993; Rock et al., 2000). A
temperatura corpórea de lagartos forrageadores de espreita, como os das espécies de
Tropidurus, que normalmente iniciam atividade mais cedo e permanecem ativos durante
períodos mais longos do que os forrageadores ativos, tende a ser mais baixa e variável
(Pianka, 1977; Magnusson et al., 1985; Bowker et al., 1986).
Estudos sobre as espécies T. hispidus e T. semitaeniatus foram efetuados para uma
localidade de Caatinga no estado de Pernambuco, no âmbito de um estudo mais amplo
sobre comunidade (Vitt, 1995), e campos rupestres no estado de Minas Gerais (Van Sluys
et al., 2004). Além do Vitt (op. cit.), outro trabalho abordou o comportamento de
forrageamento de T. hispidus na região Amazônica do Brasil (Vitt et al., 1996).
Informações sobre a dieta e comportamento de forrageamento e termorregulação de T.
hispidus e T. semitaeniatus e suas variações sob a influência da sazonalidade são restritas
a uma localidade de Caatinga stricto sensu da Estação Ecológica do Seridó ESEC Seridó, estado do Rio Grande do Norte (Kolodiuk et al., 2009; 2010; Ribeiro & Freire,
2010; 2011). Estes trabalhos foram frutos do Programa Ecológico de Longa Duração PELD/CNPq Caatinga, sub-projeto Répteis, que possibilitou a avaliação de estruturas e
padrões em diversas populações e comunidades de répteis desta região (Freire et al.,
2009).
A região do Seridó do Rio Grande do Norte foi classificada como de relevância
ecológica por ser insuficientemente amostrada (Rodrigues et al., 2002; Rodrigues, 2004),
daí ter sido contemplada com fomento do CNPq por meio do PELD/Caatinga durante 10
anos (2002-2012); outros trabalhos resultaram deste Projeto, com destaque para alguns
com enfoque na ecologia de populações de lagartos (Sales et al., 2011a; 2011b; 2012;
Sales & Freire, 2015; 2016; Ribeiro et al., 2011a; 2011b; 2011c), na ecologia da
comunidade de Squamata (Andrade et al., 2013) e na ampliação de distribuição
geográfica, principalmente para áreas de Caatinga lato sensu (Gogliath et al., 2010a;
2010b; 2010c), fato que denotava a existência de diferentes padrões de distribuição de
espécies na Caatinga, conforme sugerido por Rodrigues (2003) e Freire et al., (2009).
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Nesse sentido, este estudo teve como objetivos, inventariar as espécies de
Squamata de área serrana de Caatinga e verificar existência de variação na composição
de espécies ao longo das diferentes fitofisionomias (áreas stricto sensu, abrigando
espécies de ampla distribuição geográfica, e lato sensu, com algumas espécies de
distribuição relictual), e as consequências das diferentes fitofisionomias sobre a ecologia
comportamental de espécies de lagartos. Ou seja, os lagartos tropidurídeos, que possuem
ampla distribuição nas Caatingas e sobre os quais dispomos de estudo acerca da
dieta/comportamento

de

forrageamento

e

ecologia

térmica/comportamento

termorregulatório em área stricto sensu, podem apresentar variações quanto a estes
aspectos em área de Caatinga lato sensu, à semelhança da variação na comparação de
espécies?
Nesta perspectiva, esta tese está estruturada no formato de três capítulos, o
primeiro referente à composição e diversidade das espécies de Squamata, intitulado:
“Composição e diversidade de espécies de Squamata em área serrana do Semiárido
brasileiro”. O segundo capítulo aborda sobre a estrutura de comunidade de lagartos
através de três componentes ecológicos: espaço; tempo e alimento, intitulado: “Estrutura
de comunidade de lagartos em área serrana do Semiárido brasileiro”. No último
capítulo foi abordada a ecologia térmica e os comportamentos de termorregulação e de
forrageamento

de

lagartos

tropidurídeos.

Intitulado:

“Ecologia

térmica

e

comportamentos termorregulatório e de forrageamento de lagartos tropidurídeos
em área serrana do Semiárido brasileiro”.
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2. METODOLOGIA GERAL
2.1. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO
O trabalho de campo foi desenvolvido em uma área particular de aproximadamente
200 hectares, localizada no Seridó do Rio Grande do Norte, mais precisamente na
microrregião da Serra de Santana, município de Lagoa Nova (6° 07’ 23” S, 36° 33’ 51”
W, Figuras 1 e 2).
O município de Lagoa Nova possui altitude média de 700 m, precipitação
pluviométrica anual média de 400 a 650 mm, podendo ser mais alta nas encostas onde se
formam as matas de altitude (Velloso et al., 2002). As temperaturas médias anuais podem
chegar à máxima de 33ºC, média de 27ºC e mínima de 18ºC. (CPRM, 2005).
Em relação ao clima nas regiões de elevação das Caatingas, resultantes do processo
de pediplanação que ocorrem nessas áreas, se destacam como ilhas de vegetação um
pouco mais úmidas dentro da região semiárida, uma vez que a massa de ar é aumentada
e umedecida e deposita sua água remanescente nestas regiões. Situa-se em zona de baixa
pressão, conhecida como Zona de Convergência intertropical, onde ocorrem os ventos
alísios de ambos os hemisférios, posicionando–se quase que paralelo ao Equador. Durante
o verão esta linha de encontro move-se para o sul do Equador, trazendo alta instabilidade
ao clima da metade norte da Caatinga, entre fevereiro a abril, que representa a estação
chuvosa na maior parte do nordeste do Brasil (Prado, 2003).
Dentre as Ecorregiões da Caatinga, a área estudada está inserida na Ecorregião
Planalto da Borborema (Velloso et al., 2002), coberta por diferentes fitofisionomias,
desde Caatinga arbustiva aberta a arbórea, a matas secas e matas úmidas. As matas úmidas
estão restritas ao topo das elevações e são considerados enclaves de Mata Atlântica que
aparecem como fragmentos no mapa desta Ecorregião.
Esta Ecorregião apresenta solos muito suscetíveis à erosão, onde predominam os
regossolos e os solos podzólicos. As elevações contêm afloramentos de rocha e solos
litólicos, enquanto que as áreas mais baixas e de fundo de vales contêm planossolos e
solos aluviais. Apresenta pouca água subterrânea com predominância de águas salinas
(Velloso et al., 2002).
O Domínio da Caatinga está submetido, principalmente nas últimas décadas, a
forte processo exploratório da cobertura vegetal, provocado, principalmente por ações de
extrativismo e pecuária extensiva, que têm contribuído para a redução da vegetação nativa
dessa região (Leal et al., 2005). Mais recentemente, a instalação de parques de energia
eólica passou a ocupar grande parte do topo de toda a Serra de Santana, no Rio Grande
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do Norte. Essa demanda de uso energético da vegetação da Caatinga e do desmatamento
para construção de parques eólicos está gerando modificações nas paisagens e
provavelmente perda de diversidade biológica.
Antes do início do período efetivo de coletas, foi realizado planejamento piloto
quando foram identificadas na área de estudo três fisionomias distintas: (A) Vegetação
arbustiva com solo arenoso; (B) Vegetação arbóreo-arbustiva com presença de
afloramentos rochosos E (C) Vegetação arbustiva com solo terroso e presença de
cascalhos (Figura 3).

Figura 1. Mapa de localização da área de estudo, na Serra de Santana, município de Lagoa Nova, RN,
Brasil. Fonte: M. Meira-Ribeiro 2014.
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Figura 2. Aspecto geral da vegetação da reserva particular, município de Lagoa Nova, Rio Grande do
Norte, no ano de 2014, em março durante a estação chuvosa (A) e em setembro durante a estação seca (B).
Fotos: M. F. Kolodiuk.

A

B

C
Figura 3. Fisionomias encontradas na área de estudo: (A) Caatinga arbustiva com solo arenoso; (B)
Caatinga arbóreo-arbustiva com presença de afloramentos rochosos e (C) Caatinga arbustiva com solo
terroso e presença de cascalhos. Serra de Santana, Lagoa Nova RN. 2014. Fotos: M.F. Kolodiuk
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2.2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
O trabalho em campo para coleta de dados foi realizado durante quatro excursões
de 20 dias consecutivos, sendo duas em 2014 e duas em 2015, sempre nos meses de
março, que corresponde ao período chuvoso, e setembro correspondente ao período seco
(Figura 4).

2014

2015

Figura 4. Variação da pluviometria na área da reserva particular em Lagoa Nova, Rio Grande do Norte,
durante o período de janeiro de 2014 a setembro de 2015. Fonte: Pluviômetro de leitura direta instalado no
local de coleta.

Durante o primeiro ano, foram utilizados três métodos de coleta de dados distintos
e complementares, devido à grande diversidade de formas, tamanhos, hábitos, hábitats e
período de atividade das espécies de Squamata. Já durante o segundo ano, foram
realizadas observações comportamentais das espécies de lagartos tropidurídeos,
conforme detalhamento a seguir:
2.2.1. Procura ativa limitada por tempo e coleta sistemática
Este é um método bastante generalista para amostragem de vertebrados nos
períodos diurno e noturno. A procura de espécimes por esse método consistiu no
levantamento por encontro visual em transecções pré-existentes localizadas em diferentes
fitofisionomias do ambiente. Os percursos foram realizados no período da manhã (06 às
11h), tarde (12 às 17h) e noite (18 às 22h), vasculhando-se os ambientes onde os animais
habitualmente se abrigam.
Durante o percurso das transecções, espécimes de diferentes espécies foram
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coletados manualmente ou com o auxílio de espingarda de pressão de ar comprimido de
calibre de 4,5mm. Posteriormente, os indivíduos foram eutanasiados com aplicação de
Lidocaína a 2% pela via intraperitoneal e identificados com número de campo. Ao final
de cada dia, os animais foram fixados em formol a 10% e, após 3 dias de fixação,
preservados em álcool a 70%.
Quando não era possível a coleta ou quando já se tinha uma amostra de mais de 20
indivíduos da mesma espécie, estes eram somente registrados, sendo também utilizados
para os dados de número de indivíduos de cada espécie ao longo do tempo de
amostragem.
As atividades de procura limitada por tempo são bastante generalistas e eficientes
na complementação de outros métodos, pois permitem a amostragem de espécies de
grande porte ou que se deslocam pouco pelo ambiente. (Martin & Bateson, 1993;
Zimmerman & Rodrigues, 1990).
2.2.2. Armadilhas de interceptação e queda (Pittfal traps)
Para incrementar a captura de espécies terrestres de pequeno e médio porte, foram
utilizadas armadilhas de queda, que na grande maioria dos inventários de herpetofauna
em todos os ecossistemas, são utilizadas com bastante sucesso (Cechin & Martins, 2000).
Neste estudo foram colocadas armadilhas de interceptação e queda com cercas-guia
utilizando-se baldes de 38 litros com fundos perfurados para drenagem de água. As
armadilhas foram distribuídas nas três diferentes fitofisionomias da área: 1- vegetação
arbustiva com solo arenoso; 2- vegetação arbóreo-arbustiva com afloramentos rochosos
e 3- vegetação arbustiva com solo terroso e presença de cascalhos.
Foram instalados 90 baldes, sendo 30 para cada fitofisionomia que correspondeu a
uma estação composta por duas sessões de 15 baldes, na disposição em forma de “Y”,
interligados por três cercas-guia de lona plástica de 10m de comprimento e 40cm de
altura, com a extremidade inferior enterrada no solo, cerca de 10cm, para evitar passagem
sob o anteparo (Figura 5).
Todas as estações de baldes eram verificadas diariamente e quando era coletado
algum espécime, utilizava-se o mesmo procedimento de identificação e eutanásia do
método de coleta anterior.
2.2.3. Transecção sistematizada de observação
Para a complementação da coleta de dados das espécies de Squamata de forma mais
sistematizada, foi demarcada uma transecção de 800 m de extensão a partir de uma trilha
pré-existente, que contemplava de maneira uniforme as três fitofisionomias encontradas
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na área. Essa transecção era percorrida por dois pesquisadores durante uma hora, onde
um observava diretamente os espécimes ativos e o outro registrava o habitat, microhabitat
e o horário em que o espécime era primeiramente avistado ativo.
Para contemplar de maneira uniforme todos os horários do dia, a coleta de dados na
transecção foi dividida em quatro turnos: 1- Manhã, de 06 às 12h; 2 - Tarde, de 12 às 18h;
3- Noite, de 18 às 0h e 4 - Madrugada de 0h às 6h.
Em cada dia de coleta de dados por essa metodologia, um turno era comtemplado
em suas horas pares, sendo três observações com duração de uma hora cada. No dia
seguinte, era realizada a coleta de dados nas horas ímpares que não foram contempladas
no dia anterior nesse mesmo turno. Contemplando assim, ao final de oito dias de coleta,
a observação de maneira uniforme de todas as horas do dia. Em dias nublados ou
chuvosos a coleta era adiada. Esse método de coleta foi realizado nas duas excursões de
campo do primeiro ano de coleta, compreendendo assim o período chuvoso e o período
seco.

Figura 5. Armadilhas de interceptação e queda (pitfall traps) utilizadas na área de coleta. Lagoa Nova, Rio
Grande do Norte. Março e Setembro de 2014. Foto: M. F. Kolodiuk

2.2.4. Observações comportamentais dos lagartos tropidurídeos
As observações de comportamento de termorregulação e de forrageamento foram
realizadas de forma concomitante, para isso foram estabelecidos cinco afloramentos
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rochosos, circundados por vegetação. O período de observação foi de 7 às 10h e de 14 às
17h, dividido em seis intervalos de uma hora cada, para obter uma amostragem
homogênea. Nesses intervalos foram realizadas sessões focais pelo método Animal Focal
(Altmann, 1974; Martin & Bateson, 1993; Yamamoto & Volpato, 2011), com duração de
10 minutos, alternando as espécies observadas sempre que possível. Todas as observações
foram realizadas por um único observador com auxílio de gravador de voz e cronômetro
regressivo digital. Após a visualização do lagarto, a observação era iniciada depois de 5
minutos, para minimizar a interferência pela presença do observador (Figura 6). A
qualquer reação do lagarto, configurada como resultante de interferência do observador,
ou quando o animal desaparecia do foco, a observação era desconsiderada, conforme
método utilizado por Vitt et al. (1996) e Ribeiro & Freire (2010).

Figura 6. Observador durante sessão de observação Animal Focal durante estação chuvosa. Lagoa Nova,
Rio Grande do Norte. Março de 2014. Foto: R. F. D. Sales.
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1. RESUMO
Estudos descritivos e comparativos sobre comunidades animais permitem o
reconhecimento de padrões, proporcionando interpretação da organização das espécies
nas comunidades. Essa interpretação auxilia na elucidação de fatores importantes para
coexistência entre espécies aparentadas filogeneticamente, além de servir como subsídio
para estudos sobre outros aspectos da biologia e conservação das espécies nos diferentes
domínios morfoclimáticos. Estudos clássicos destacam a existência de padrão de
distribuição de espécies de lagartos ao longo da Caatinga, ocorrendo áreas com espécies
de ampla distribuição e outras com espécies de distribuição relictual, havendo ainda
deficiência de estudos, principalmente em áreas com espécies de distribuição relictual. A
investigação destes é essencial para se entender a diversidade e a complexidade de
padrões e processos de répteis das Caatingas. Nessa perspectiva, este estudo analisou a
composição e a diversidade de espécies de Squamata de uma área de Caatinga lato sensu
no Seridó do estado do Rio Grande do Norte. Foram coletadas 34 espécies de Squamata
e a curva de rarefação não atingiu uma assíntota, indicando a possibilidade de existir mais
espécies na área. Constatou-se a presença de espécies de distribuição relictual como
Acratosaura mentalis, Enyalius bibronii e Anotosaura vanzolinia e, comparando a
composição das espécies de lagartos com as de outras áreas de Caatinga, foi possível
constatar a formação de três grupos: (i) Espécies de lagartos de áreas florestadas de
brejos-de-altitude; (ii) Espécies de lagartos de áreas de Caatinga lato sensu; e (iii)
Espécies de lagartos de áreas de Caatinga stricto sensu. Portanto, se destaca a importância
do reconhecimento de padrões de distribuição das espécies para áreas de Caatinga,
principalmente para áreas serranas de exceção, que apresentam em sua composição
espécies com distribuição relictual e restritas às suas condições ambientais,
provavelmente mais sensíveis às ações antrópicas.
Palavras-chave: lagartos e serpentes do semiárido; padrões de distribuição na Caatinga;
composição de espécies da Caatinga.
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2. ABSTRACT
Comparative and descriptive studies on animal communities allow the recognition of
patterns, providing understanding of the organization of species in communities. This
interpretation helps to elucidate important factors for coexistence between
phylogenetically related species, in addition to contributing for studies on other aspects
of the biology and conservation of the species in different Morphoclimatic Domains.
Classical studies highlight the existence distribution patterns along the Caatingas, with
occurrence of lizard species with wide distributions, and other species with relictual
distributions. There is still a lack of studies especially in areas with species of relictual
distribution, which are essential to understanding the diversity and complexity of patterns
and processes for the reptiles of Caatingas. Given the above, this study analyzed the
composition and diversity of Squamata species in Caatinga lato sensu area in the Seridó
of Rio Grande do Norte state. A total of 34 species of Squamata was registered, and
rarefaction curve did not reach an asymptote, indicating the possibility of more species
occurring in the area. Lizard species with relictual distributions, such as Acratosaura
mentalis, Enyalius bibronii and Anotosaura vanzolinia, were registered. Comparing the
species composition with other Caatinga sites, it was observed the formation of three
groups: (i) lizard communities from forested highlands (brejos-de-altitude); (ii) lizard
communities from areas of Caatinga lato sensu, and (iii) lizard communities from areas
of Caatinga stricto sensu. These results highlight the importance of conservation policies
for Caatinga areas, mainly for highland areas, which have in their composition species
with relictual distributions and restricted to their environmental conditions, probably
more sensitive to human activities.
Keywords: Semiarid lizards and snakes; distribution patterns in the Caatinga; species
composition of Caatinga.
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3. INTRODUÇÃO
Estudos comparativos e descritivos sobre comunidades animais permitem o
reconhecimento de padrões, proporcionando interpretação da organização das espécies
nas comunidades (Pianka, 1973). Essa interpretação auxilia na elucidação de fatores
importantes para coexistência entre espécies aparentadas filogeneticamente, além de
servir como subsídio para estudos sobre outros aspectos da biologia e conservação das
espécies nos diferentes domínios morfoclimáticos (Pianka, 1973; Werneck & Colli,
2006).
O Domínio Morfoclimático das Caatingas ocupa uma área aproximada de 800.000
2

km e é caracterizado por algumas particularidades, tais como, escassez e irregularidade
de precipitação, altas temperaturas, variabilidade na sazonalidade climática com forte
intercalação de anos de secas e de inundações (Ab`Sáber, 1974).
Dentre os aspectos fisionômico e morfoclimático das Caatingas, esse Domínio
apresenta pelo menos duas fisionomias conhecidas na literatura como Caatinga stricto
sensu e Caatinga lato sensu (Araújo et al., 2005). A Caatinga stricto sensu se refere às
áreas mais abertas situadas na Depressão Sertaneja Setentrional (Veloso et al., 2002), com
vegetação arbustiva e temperaturas mais elevadas. Já a Caatinga lato sensu é
compreendida por áreas de vegetação arbórea e arbóreo-arbustivas situadas sobre
encostas e topos das chapadas e serras com mais de 500 m de altitude (Leal et al., 2005),
que sofrem influência das chuvas orográficas (Andrade-Lima, 1981), apresentando assim
temperaturas bem menos elevadas.
No que se refere aos estudos sobre ecologia de populações e/ou comunidades de
répteis da Caatinga, até a década de 1990, apenas os estudos localizados efetuados por
Paulo E Vanzolini e por Laurie J. Vitt constituíam referências sobre ecologia de répteis
das Caatingas (Vanzolini, 1972; 1974; 1976; Vitt, 1980; 1983; 1995; Vitt & Vangilder,
1983). Desta forma, ainda existe a necessidade de estudos ecológicos para as demais
regiões de Caatinga de diferentes fitofisionomias, embora estudos recentes vinculados ao
Programa Ecológico de Longa Duração - PELD/CNPq Caatinga, sub-projeto Répteis,
tenham possibilitado estudos ecológicos de longo prazo sobre populações e comunidades
de répteis desta região (Freire et al., 2009), cujos resultados sugerem alguns possíveis
padrões e processos.
Dentre os trabalhos produzidos e publicados a partir do PELD/Caatinga na região
do Seridó, destacam-se alguns com enfoque sobre ecologia de lagartos (Kolodiuk et al.,
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2009; 2010; Ribeiro & Freire, 2010; 2011; Sales et al., 2011a; 2011b; Ribeiro et al.,
2011a; 2011b; 2011c; Andrade et al., 2013; Sales & Freire, 2015; 2016), e ampliação da
distribuição geográfica de espécies, principalmente para áreas de Caatinga lato sensu
(Gogliath et al., 2010a; 2010b; 2010c).
Estudos clássicos destacam a existência de padrão de distribuição ao longo das
Caatingas, ocorrendo áreas com espécies de ampla distribuição e outras espécies de
lagartos com distribuição relictual (Rodrigues et al., 2002; Rodrigues, 2003; 2004; Delfim
& Freire, 2007), fato que está parcialmente confirmado pela ampliação na distribuição
geográfica de espécies que parecem ser exclusivas de áreas de Caatinga lato sensu
(Gogliath et al., 2010a; 2010b; 2010c).
Considerando, portanto, a existência de deficiência de estudos, principalmente em
áreas de Caatinga lato sensu onde ocorrem espécies de distribuição relictual, que são
essenciais para se entender a diversidade e a complexidade de padrões e processos de
répteis das Caatingas, este estudo analisa a composição e a diversidade de espécies de
Squamata de uma área de Caatinga lato sensu no Estado do Rio Grande do Norte.
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4. MATERIAL E MÉTODOS
4.1. ÁREA DE ESTUDO
O trabalho de campo foi desenvolvido em uma área particular de aproximadamente
200 hectares, localizada na microrregião da Serra de Santana, mais precisamente no
município de Lagoa Nova (6° 07’ 23” S, 36° 33’ 51” W), no estado do Rio Grande do
Norte (Figuras 1 e 2).
O município de Lagoa Nova apresenta uma altitude média de 700 m, o clima é
quente e semiárido e sua estação chuvosa atrasa-se para o outono. Apresenta uma
precipitação pluviométrica anual média de 400 a 650 mm, podendo ser mais alta nas
encostas onde se formam as matas de altitude (Velloso et al., 2002). O período de chuvas
é compreendido entre os meses de fevereiro e maio e as temperaturas médias anuais
podem chegar à máxima de 33ºC, média de 27ºC e mínima de 18ºC. (CPRM, 2005).

Figura 1. Mapa de localização da área de estudo, na Serra de Santana, município de Lagoa Nova, RN,
Brasil. Fonte: M. Meira-Ribeiro 2014.
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Figura 2. Aspecto geral da área de trabalho, Serra de Santana, Lagoa Nova, RN. Março de 2014. Foto: M.
F. Kolodiuk.

4.2. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
O inventário das espécies com coleta de dados ecológicos foi realizado em duas
excursões de 20 dias consecutivos: uma em março de 2014 que compreendeu o período
chuvoso, e a outra em setembro do mesmo ano compreendendo o período seco.
Foram utilizados três métodos de coletas de dados distintos e complementares,
devido à grande diversidade de formas, tamanhos, hábitos, habitats e período de atividade
das espécies de Squamata: 1- Procura ativa limitada por tempo e coleta sistemática; 2 –
Armadilhas de interceptação e queda (pitfall traps) e 3 – Transecção sistematizada de
observação.
4.3. ANÁLISE DOS DADOS
Para avaliar o esforço de coleta, foi produzida uma curva de rarefação de espécies
(Gotelli & Colwell, 2001) com 10.000 aleatorizações dos dados originais, sem reposição,
no Programa EstimateS v.7.5.0 (Colwell, 2004). Cada dia de coleta foi considerado uma
amostra, o que resultou em 40 amostras. A partir da curva de rarefação de espécies, a
riqueza foi ponderada utilizando estimadores de riqueza, e realizadas comparações
visuais entre curvas de rarefação de seis estimadores: Chao I e II, Jacknife I e II, ACE e
ICE. O estimador Jacknife I foi escolhido por apresentar o melhor comportamento ao
longo da acumulação das amostras.
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A diversidade de espécies da área foi calculada através do Índice de Diversidade
de Shannon-Winer (H`), com o programa EcoSim professional versão 1.2 (Gotelli &
Entsminger 2005), e do Índice de Diversidade de Simpson (1-D), calculado a partir do
programa Ecological Methodology (Kenney & Krebs, 2000). Os índices foram calculados
para a estação chuvosa, seca e para o período integral do estudo.
Para avaliar os possíveis padrões de distribuição das espécies de lagartos relatados
originalmente por Rodrigues (2003), foram realizadas análises de similaridade faunística
da área estudada com outras áreas de Caatinga, a partir de dados referentes à composição
de espécies de lagartos. O dendrograma foi obtido a partir de uma matriz de
presença/ausência das espécies em outras áreas do Domínio das Caatingas, utilizando o
método de médias ponderadas por agrupamento (UPGMA) com o Índice de Similaridade
de Jaccard (Wolda, 1981).
As áreas comparadas foram: Estação Ecológica do Seridó/ ESEC-Seridó, Rio
Grande do Norte a partir dos dados de Freire et al. 2009 (Caatinga stricto sensu); Tenente
Laurentino Cruz, Rio Grande do Norte (Gogliath, 2012; Caatinga lato sensu) Exu,
Pernambuco (Vanzolini et al., 1980; Vitt, 1995; Caatinga stricto sensu); São João do
Cariri, Paraíba (Vieira, 2011; Caatinga stricto sensu); Fazenda Almas, São José dos
Cordeiros, Paraíba (Vieira, 2011; Caatinga stricto sensu) e Floresta Nacional do Araripe,
FLONA Araripe, Ceará (Borges-Nojosa & Caramaschi, 2003; Caatinga lato sensu).
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5. RESULTADOS
Durante 3.600 dias-balde, (1.800 na estação chuvosa e 1.800 na seca) e 758 horashomem de busca ativa (343 horas-homem na estação chuvosa e 415 na seca), foram
registrados 899 espécimes, dentre os quais 303 foram coletados, pertencentes a 34
espécies de Squamata (21 de lagartos, 11 serpentes e 2 anfisbenas, Tabela 1).
A curva de rarefação de espécies de Squamata (Figura 3) baseada no esforço de
coleta, não atingiu uma assíntota, mesmo depois de 40 dias de amostragem. O estimador
de riqueza que apresentou um melhor comportamento ao longo da acumulação das
amostras foi o Jacknife de 1a ordem. Este estimador previu uma riqueza de 50 espécies
para a área (Figura 3).
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Figura 3. Curva de rarefação das espécies de Squamata e estimadores de riqueza. Serra de Santana, Lagoa
Nova, RN, Março e Setembro de 2014.
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Tabela 1. Espécies de Répteis Squamata registrados (N) e coletados (*) para a Serra de Santana,
Lagoa Nova, Rio Grande do Norte, nas estações chuvosa e seca. Março e Setembro de 2014.
Família/Espécie

N(*)

Estação Estação seca
chuvosa

ANFISBENAS
Família Amphisbaenidae
Amphisbaena lumbricalis Vanzolini, 1996

1(1)

-

1

Amphisbaena pretrei Duméril & Bibron, 1839

1(1)

-

1

1(1)

1

-

Hemidactylus agrius Vanzolini, 1978

2(2)

-

2

Hemidactylus brasilianus (Amaral, 1935)

5(3)

3

2

Hemidactylus mabouia (Moreau de Jonnès, 1818)

1(1)

-

1

Lygodactylus klugei (Smith, Martin & Swain, 1977)

11(6)

9

2

1(1)

0

1

Anotosaura vanzolinia Dixon, 1974

18(18)

14

4

Vanzosaura multiscutata (Amaral, 1933)

38(38)

26

12

1(1)

1

-

2(2)

1

1

2(2)

2

-

Gymnodactylus geckoides Spix, 1825

88(25)

40

48

Phyllopezus periosus Rodrigues, 1986

24(3)

14

10

Phyllopezus pollicaris (Spix, 1825)

14(2)

6

8

1(1)

-

1

7(7)

4

3

Ameiva ameiva (Linnaeus, 1758)

8(7)

6

2

Ameivula ocellifera (Spix, 1825)

123(78)

68

55

2(2)

1

1

176(51)

65

111

LAGARTOS
Família Anguidae
Diploglossus lessonae Peracca, 1890
Família Gekkonidae

Família Gymnophthalmidae
Acratosaura mentalis (Amaral, 1933)

Família Iguanidae
Iguana iguana (Linnaeus, 1758)
Família Leiosauridae
Enyalius bibronii Boulenger, 1885
Família Mabuyidae
Brasiliscincus heathi (Schmidt & Inger, 1951)
Família Phyllodactylidae

Família Polychrotidae
Polychrus acutirostris Spix, 1825
Família Sphaerodactylidae
Coleodactylus meridionalis (Boulenger, 1888)
Família Teiidae

Salvator merianae (Duméril & Bibron, 1839)
Família Tropiduridae
Tropidurus hispidus (Spix, 1825)
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Tropidurus semitaeniatus (Spix, 1825)

355(33)

166

189

1(1)

-

1

Erythrolamprus poecilogyrus (Wied, 1825)

1(1)

1

-

Leptodeira annulata (Linnaeus, 1758)

1(1)

-

1

Oxyrhopus trigeminus Duméril, Bibron & Duméril, 1854

4(4)

-

4

Philodryas olfersii (Liechtenstein, 1823)

1(1)

1

-

Thamnodynastes almae Franco & Ferreira, 2003

1(1)

-

1

Thamnodynastes sp.

1(1)

1

-

Xenodon merremii (Wagler in Spix, 1824)

1(1)

1

-

1(1)

1

-

4(4)

3

1

1(1)

-

1

899(303)

435

464

SERPENTES
Família Colubridae
Oxybelis aeneus (Wagler in Spix, 1824)
Família Dipsadidae

Família Elapidae
Micrurus ibiboboca (Merrem, 1820)
Família Leptotyphlopidae
Epictia borapeliotes (Vanzolini, 1996)
Família Viperidae
Bothrops erythromelas Amaral, 1923
TOTAL

A diversidade de espécies se mostrou mais alta durante o período chuvoso, tanto
para o índice de Simpson, como para o de Shannon-Wiener (Tabela 2).
Tabela 2. Frequência absoluta e diversidade de espécies de répteis Squamata registradas, nas estações
chuvosas, secas e no período total do estudo, para a Serra de Santana, Lagoa Nova, RN. Março e
setembro de 2014.

Total indivíduos (N)
Riqueza de Squamata
Simpson (1-D)
Shannon-Wiener (H`)

Chuvosa

Seca

Geral

435
23
0,794
2,902

464
26
0,752
2,607

899
34
0,774
2,805
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Figura 4. Frequência absoluta de registros de ocorrências de espécimes de répteis Squamata na Serra de
Santana, Lagoa Nova, RN, 2014.

Quatro espécies foram mais abundantes, Tropidurus semitaeniatus, Tropidurus
hispidus, Ameivula ocellifera e Gymnodactylus geckoides correspondendo a 82,5% do
total de indivíduos registrados.
Após o período do trabalho em campo, algumas espécies de serpentes foram
registradas na área; este é o caso de Philodryas nattereri e Pseudoboa nigra, ambas
pertencentes à família Dipsadidae e Epicrates assisi, pertencente à família Boidae.
Adicionalmente, as serpentes Crotalus durissus e Boa constrictor, das famílias Viperidae
e Boidae, respectivamente, são reportadas pela população local como ocorrentes na
localidade.
Através da análise de agrupamento por composição de espécies (Figura 5 e 6) foi
possível constatar que houve a formação de 3 grupos, que corresponderam às diferentes
fitofisionomias do Semiárido. A chapada do Araripe, sendo um Brejo de altitude, é o
grupo irmão dos demais grupos. O segundo que corresponde às áreas de Caatinga lato
sensu (Tenente Laurentino Cruz/RN, Lagoa Nova/RN e Fazenda Almas/PB) e o terceiro
grupo está representado pelas áreas de Caatinga stricto sensu (Exu/PE, São João do
Cariri/PB e ESEC-Seridó/RN).
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Figura 5. Dendrograma UPGMA do Coeficiente de Similaridade de Jaccard de sete áreas de Caatinga.
ARA, Araripe, Ceará; TL, Tenente Laurentino Cruz, Rio Grande do Norte; LN, Lagoa Nova, Rio Grande
do Norte; FAL, Fazenda Almas, Paraíba; SJC, São João do Cariri, Paraíba; EXU, Exu Pernambuco; ESEC,
ESEC-Seridó, Rio Grande do Norte.

Figura 6. Localização das áreas comparadas, ARA, Araripe, Ceará; TL, Tenente Laurentino Cruz, Rio
Grande do Norte; LN, Lagoa Nova, Rio Grande do Norte; FAL, Fazenda Almas, Paraíba; SJC, São João
do Cariri, Paraíba; EXU, Exu Pernambuco; ESEC, ESEC-Seridó, Rio Grande do Norte. Fonte: M. MeiraRibeiro.
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6. DISCUSSÃO
Apesar da alta riqueza encontrada na área estudada da Serra de Santana, Lagoa
Nova, RN, principalmente em relação aos lagartos, a curva de rarefação não chegou a
atingir uma assíntota (Figura 3), indicando a possibilidade de existirem mais espécies na
área. A riqueza total de 21 espécies de lagartos encontrada, demostra uma riqueza maior
que a de outras áreas de formações abertas brasileiras, como a riqueza de 18 espécies para
o Cerrado da região do Jalapão (Mesquita et al., 2006), para o município de Tenente
Laurentino Cruz, que também faz parte do complexo da Serra de Santana (Gogliath,
2012) e para a área de Caatinga stricto sensu de Exu, Pernambuco (Vitt, 1995). A área da
FLONA da chapada do Araripe detém uma riqueza de 17 espécies de lagartos e na Estação
Ecológica do Seridó, Rio Grande do Norte a riqueza foi de 16 espécies.
A riqueza de 11 espécies de serpentes pode estar subamostrada, fato este indicado
pela coleta de mais três espécies de serpentes após o período deste trabalho.
Provavelmente, a ocasionalidade e as limitações na captura desses indivíduos
(Zimmermann & Rodrigues, 1990) tenham influenciado negativamente a obtenção da
assíntota pela curva de rarefação.
Destaca-se a ampliação da distribuição geográfica da espécie Amphisbaena
lumbricalis, que está classificada na lista vermelha da IUCN como espécie com dados
insuficientes. Esta espécie estava restrita a poucas áreas dos estados de Alagoas e Sergipe
(Vanzolini, 1996; Galdino et al., 2015) e teve sua distribuição ampliada em mais de 400
km ao norte da sua distribuição original.
Sobre a composição das espécies de Squamata desta área estudada na Serra de
Santana, merece destaque a presença de espécies de distribuição relictual (Rodrigues,
2003; Freire et al., 2009), cujas presenças geralmente estão associadas a áreas que estão
acima de 600 m de altitude e/ou com a presença de solos arenoso e vegetação arbórea.
Estes são os casos de Amphisbaena pretrei e dos lagartos Enyalius bibronii, Anotosaura
vanzolinia, Acratosaura mentalis (Gogliath et al., 2010a; 2010b; 2010c) e de
Coleodactylus meridionalis em áreas de Caatinga.
No geral, a dominância das duas espécies do gênero Tropidurus e de Ameivula
ocellifera corrobora os dados sobre as espécies dominantes encontradas em outras regiões
de Caatinga (Vitt, 1995; Andrade et al., 2013), sendo que T. semitaeniatus é endêmica
para a região de Caatinga e típica de regiões de Caatinga stricto sensu, onde habita
abundantemente os afloramentos rochosos (Vitt, 1995; Rodrigues, 2003; Ribeiro &
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Freire, 2011); já Ameivula ocellifera e Tropidurus hispidus são espécies comuns nas
formações abertas do Brasil (Vitt, 1995; Rodrigues, 2003).
Durante a estação chuvosa, que correspondeu ao mês de coleta de março de 2014,
foi registrado um maior índice de diversidade de espécies do que o período seco que
correspondeu ao mês de setembro de 2014. O Índice de Simpson e o Shannon-Winer
também apresentaram valores superiores durante a estação chuvosa, mesmo apresentando
uma menor riqueza de espécies. O índice de diversidade para o período completo deste
estudo (H` = 2,80) foi mais elevado do que o encontrado para um estudo realizado no
município de Tenente Laurentino Cruz, também na Serra de Santana, que foi de H` = 2,06
para a fitofisionomia arbórea e H` = 1,30 para a arbóreo-arbustiva (Gogliath, 2012).
Em relação às análises de similaridades entre as diferentes áreas de Caatinga
(Figura 5), foi possível constatar a formação de três grupos: 1- Brejo de altitude – áreas
florestadas com altitude acima de 800 m; 2 – Caatinga lato sensu – Caatinga arbóreoarbustiva com a presença de solo arenoso e altitudes entre 600 e 800 m; 3 - Caatinga
stricto sensu – Caatinga arbustiva com altitudes variando entre 100 e 600 m. A
proximidade geográfica não influencia na similaridade entre áreas de grupo diferentes
como no caso da Chapada do Araripe e Exu (Figura 6). As diferenças de altitude entre
esses três grupos provavelmente determinam o clima e a fitofisionomia do ambiente,
sendo a Caatinga stricto sensu composta prioritariamente de Caatinga arbustiva, a
Caatinga lato sensu de Caatinga arbóreo-arbustiva com temperaturas mais amenas do que
a stricto sensu, e as áreas florestadas com a vegetação mais arbórea e clima mais ameno
do que os outros dois grupos. Desta forma pode se explicar a alta riqueza de espécies de
lagartos para a Caatinga lato sensu, que é um grupo intermediário, abrigando espécies de
ampla distribuição e espécies com distribuição relictual.
A chapada do Araripe apresentou exclusividade entre as áreas comparadas para três
espécies de lagartos, Norops brasiliensis, Leposoma baturitensis e Copeoglossum
arajara (Borges-Nojosa & Caramaschi, 2003), tornando-se assim uma área mais
diferenciada com a presença de espécies mais comuns em área florestada e algumas
endêmicas dessas áreas de grandes altitudes do estado do Ceará. O grupo 2, que
compreende as áreas de Caatinga lato sensu, possui em sua composição, além das
espécies típicas de Caatinga, algumas espécies de distribuição relictual (Rodrigues, 2003)
que só estão presentes nessas áreas de exceção, a saber, Enyalius bibronii, Anotosaura
vanzoilinia, Acratosaura mentalis. Já o grupo 3, das áreas de Caatinga stricto sensu, está
composto por espécies que possuem ampla distribuição na Caatinga.
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Nesse contexto, destacamos a importância da conservação para áreas de Caatinga,
principalmente para áreas serranas de exceção, que apresentam em sua composição
espécies com distribuição relictual e restritas às suas condições ambientais,
provavelmente mais sensíveis às ações antrópicas.
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1. RESUMO
As comunidades são definidas como associações entre populações que coexistem no
tempo e no espaço, constituindo um conjunto formado por duas ou mais espécies que
vivem em simpatria. Uma comunidade apresenta-se estruturada quando as espécies e seus
parâmetros ecológicos estão arranjados de forma mais regular do que seria esperado
apenas pelo acaso. Considerando que o único trabalho publicado sobre a estrutura de
comunidade de lagartos de Caatinga foi realizado em área de planície da Depressão
Sertaneja Setentrional, neste estudo foi testada a presença de estrutura na comunidade de
lagartos em área serrana de Caatinga lato sensu, quanto ao uso do habitat, microhabitat,
período de atividade e dieta. As espécies de lagartos da Caatinga lato sensu da Serra de
Santana se mostraram bastante especialistas quanto ao uso do habitat e microhabitat, com
exceção de G. geckoides e T. hispidus que apresentaram os maiores valores de amplitude
de nicho, tanto para habitat quanto para microhabitat. Em relação ao período de atividade
das espécies de lagartos, pode se destacar a tendência ao padrão bimodal pelas espécies
de Tropidurus. A espécie A. ocellifera, da família Teiidae, apresentou um pico de
atividade bem destacado nas horas mais quentes do dia. Os lagartos noturnos estiveram
ativos durante todas as horas da noite, sem padrão mais diferenciado. Em relação à dieta,
os lagartos forrageadores ativos apresentaram um alto valor de importância no consumo
de presas de hábitos noturnos como Coleoptera, Orthoptera, Blattodea; essas presas se
mantêm inativas durante o dia, facilitando assim a captura por essas espécies que
forrageiam ativamente. A análise do modelo nulo demonstrou que a comunidade de
lagartos da área estudada está estruturada quanto ao uso do espaço, indicando uma
influência significativa de fatores ecológicos contemporâneos sobre essa taxocenose.
Palavras-chave: lagartos do semiárido; ecologia de comunidade; estrutura de
comunidade.
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2. ABSTRACT
Communities are defined as associations between populations of two or more species that
coexist sympatrically in time and space. A community is structured when the species and
theirs ecological parameters are arranged more regularly than would be expected by
chance alone. Given that the only work published on structure of lizard communities in
Caatinga was carried out in plain area of the Northern Country Depression, in this study
we tested the presence of structure in lizard community regarding the habitat/microhabitat
use, activity periods and diet in a highland Caatinga area. The lizard species of the
Caatinga lato sensu of Serra de Santana were specialists on habitat/microhabitat use, with
the exception of Gymnodactylus geckoides and Tropidurus hispidus, which had the
highest niche breadth values for both habitat and microhabitat. Regarding the activity
periods, there was a trend bimodal pattern in tropidurid species, and the teiid Ameivula
ocellifera showed a peak of activity in the hottest hours of the day. The nocturnal lizards
were active during all hours of the night without having a pattern. Regarding diet, the
active foragers showed a high importance value in the consumption of nocturnal prey,
such as Coleoptera, Orthoptera and Blattodea, thus facilitating the capture by these
species that forage actively. The analysis of the null model showed that the lizard
community of the studied area is structured on the use of space, indicating a significant
influence of contemporary ecological factors on this assemblage.
Keywords: semiarid lizards; community ecology; community structure.

3. INTRODUÇÃO
As comunidades são definidas como associações entre populações que coexistem
no tempo e no espaço, ou seja, constituem um conjunto formado por duas ou mais
espécies que vivem em simpatria. Entre os parâmetros normalmente utilizados para
descrever a estrutura das comunidades estão: riqueza; composição de espécies;
abundâncias absoluta e relativa; distribuição espacial; atributos ecológicos e propriedades
fenotípicas e comportamentais das espécies (Novaes-e-Silva & Araújo, 2008; Brooks &
McLennan, 1993; McPeek & Miller, 1996).
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As espécies que exploram uma base comum de recursos podem ajustar seus
hábitos de vida, de modo a reduzir o impacto mutuamente negativo que exercem entre si.
Essa redução pode ser conseguida por meio da segregação espacial, diferenças na dieta
ou no uso do tempo (Novaes-e-Silva & Araújo, 2008).
Apesar de geralmente a competição ser considerada o fator ecológico de maior
peso atribuído na estruturação das comunidades (Gotelli & McCabe, 2002), outros fatores
ecológicos também são determinantes, tais como, heterogeneidade e complexidade
estrutural do ambiente, variação temporal das condições ambientais, predação, e partilha
de recursos em uma das dimensões do nicho (Pianka, 1973; Brooks & McLennan, 1993;
Brown, 1995).
A história evolutiva também pode ter um importante papel na estruturação das
comunidades, aliado aos fatores intrínsecos (Vitt et al., 2003), embora a baixa diversidade
de espécies em alguns grupos taxonômicos, dificulte os estudos sobre os efeitos das
relações filogenéticas sobre a estrutura da comunidade, tornando essa análise pouco
aprofundada (Mesquita et al., 2006).
Nesse contexto, uma comunidade apresenta-se estruturada quando as espécies e
seus parâmetros ecológicos estão arranjados de forma mais regular do que seria esperado
apenas pelo acaso, o que pode ser simulado por meio de modelos nulos (Gotelli, 2000;
2001). Alguns estudos sobre a estrutura de comunidade de répteis foram realizados nas
regiões de Cerrado e Caatinga, e em áreas de florestas tropicais sazonalmente secas do
Cerrado, que tivera a dieta como fator estruturante (Werneck et al., 2009). Outros estudos
demonstraram que no Cerrado, as espécies de lagartos terrestres, que utilizavam os
mesmos microhabitats, diferiam no tamanho corporal e, como consequência, nos tipos de
presas mais consumidas (Vitt, 1991; Colli et al., 1992; Mesquita et al., 2006). Além disso,
apresentavam diferenças nas estratégias de forrageamento (Colli et al., 1992; Mesquita et
al., 2006), período de termorregulação (Colli et al., 2002) e biologia reprodutiva
(Mesquita & Colli, 2003). No único trabalho publicado sobre estrutura de comunidade na
Caatinga, Vitt (1995) constatou que havia segregação das espécies de lagartos
principalmente quanto ao item alimentar consumido, ao invés do uso do microhabitat.
Considerando que o único trabalho publicado sobre a estrutura de comunidade de
lagartos de Caatinga foi realizado em área de planície da Depressão Sertaneja
Setentrional, neste estudo foi testada a presença de estrutura na comunidade de lagartos
quanto ao uso do habitat, microhabitat, período de atividade e dieta em área serrana de
Caatinga lato sensu.
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4. MATERIAL E MÉTODOS
4.1. ÁREA DE ESTUDO
O trabalho de campo foi realizado em uma área particular de aproximadamente 200
hectares, localizada na microrregião da Serra de Santana, mais precisamente no município
de Lagoa Nova (6° 07’ 23” S, 36° 33’ 51” W), no estado do Rio Grande do Norte (Figuras
1 e 2).
O município de Lagoa Nova apresenta uma altitude de 700 m, precipitação
pluviométrica anual média de 400 a 650 mm, podendo ser mais alta nas encostas onde se
formam as matas de altitude (Velloso et al. 2002). O período de chuvas é compreendido
entre os meses de fevereiro e maio e as temperaturas médias anuais podem chegar à
máxima de 33ºC, média de 27ºC e mínima de 18ºC. (CPRM, 2005).

Figura 1. Mapa de localização da área de estudo, na Serra de Santana, município de Lagoa Nova, RN,
Brasil. Fonte: M. Meira-Ribeiro.
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Figura 2. Aspecto geral da área de trabalho, Serra de Santana, Lagoa Nova, RN. Foto: M.F. Kolodiuk.

4.2. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
O inventário das espécies com coleta de dados ecológicos foi realizado em duas
excursões de 20 dias consecutivos: uma em março de 2014, que compreendeu o período
chuvoso, e a outra em setembro do mesmo ano, compreendendo o período seco.
Foram utilizados três métodos de coleta de dados distintos e complementares,
devido à grande diversidade de formas, tamanhos, hábitos, habitats e período de atividade
das espécies de Squamata: 1- Procura ativa limitada por tempo e coleta sistemática; 2 –
Armadilhas de interceptação e queda (pitfall traps) e 3 – Transecção sistematizada de
observação.
4.2.1. Registro e Análise do uso dos habitats e microhabitats
Os tipos de habitats e microhabitats utilizados pelos lagartos foram registrados de
duas formas: durante as buscas ativas e ao longo das transecções sistematizadas. O habitat
e o microhabitat de cada indivíduo avistado foram registrados, considerando aquele
utilizado no momento do primeiro avistamento, e caracterizado, a princípio, de acordo
com as seguintes categorias previamente identificadas:
1 – Afloramento rochoso; 2 – Vegetação arbustiva com solo arenoso; 3 – Vegetação
arbustiva com solo terroso e presença de cascalhos e 4 - Vegetação arbóreo-arbustiva.
Para microhabitat foram reconhecidas 12 categorias: 1 – Fenda de afloramento rochoso;
2 – Superfície do afloramento rochoso; 3 – Sobre folhiço; 4 – Sob folhiço; 5 – Fossorial
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em solo arenoso; 6 – Galho de arbusto; 7 – Matacão; 8 – Superfície de solo arenoso; 9 –
Superfície de solo pedregoso; 10 – Superfície de solo terroso; 11 – Tronco de árvore e 12
– Tronco em processo de decomposição.
Para avaliar a diversidade do nicho espacial foi calculado, para cada espécie, o
Índice de Diversidade de Simpson (Simpson, 1949): ! =

#
'
&
%() $%

, em que p é a proporção

de indivíduos associados à categoria i do recurso, e n é o número de categorias de
recursos. B varia de 1 (uso de apenas uma categoria de recurso) a n (uso de todas as
categorias).
A sobreposição de nicho espacial foi calculada utilizando a fórmula de
sobreposição simétrica Pianka (1973): ∅+, =
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, em que i é a categoria do

recurso, P é a proporção da categoria do recurso i e n é o número total de categorias para
as espécies representadas por j e k. Os valores de sobreposição variam de 0 (nenhuma
sobreposição) a 1 (sobreposição total). Para os cálculos de diversidade e sobreposição de
nicho, foi utilizado o programa Ecological Methodology (Kenney & Krebs 2000).
4.2.2. Análise do período de atividade
O período de atividade das espécies foi estimado a partir do número de indivíduos
ativos avistados, com um número de registros e/ou coleta maior do que cinco espécimes
durante as coletas ativas e durante as transecções sistematizadas. Neste segundo método,
muitos indivíduos podem ter sido registrados mais do que uma vez, no entanto, é um
procedimento adequado, visto que a observação em qualquer ponto da transecção se
repetia a cada duas horas, representando assim eventos independentes.
Para avaliar a amplitude do nicho e os valores de sobreposição temporal entre os
pares de espécies de lagartos, foram utilizados os mesmos índices descritos para o nicho
espacial, sendo cada categoria de recurso um intervalo de hora do dia.
4.2.3. Análise da composição da dieta dos lagartos
Os indivíduos utilizados para análise da dieta foram aqueles coletados através do
método de busca ativa e armadilha de interceptação e queda. Somente foi analisada a
dieta das espécies de lagarto que tiveram um número maior do que cinco indivíduos
coletados.
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Após a coleta, antes de fixá-los em formol a 10%, os espécimes foram dissecados
para a retirada dos estômagos que foram preservados em álcool a 70%.
Em laboratório, os estômagos foram abertos e o seu conteúdo colocado em placas
de Petri e identificados em nível de ordem. O estágio de desenvolvimento larval,
independente da ordem, foi categorizado como Larvas de insetos. As partes vegetais
encontradas nos estômagos como folhas, flores, frutos e sementes foram consideradas na
categoria Material vegetal.
Para a análise da dieta os itens foram contados e utilizados os métodos numéricos
(frequência de ocorrência e frequência numérica dos itens) e o método volumétrico, onde
os itens tiveram medidos o comprimento e largura com o auxílio de um paquímetro
(precisão de 0,01mm) e papel milimetrado. O volume das presas foi estimado através da
1

4 5

6

2

5

5

fórmula de volume elipsoide: V = π

, onde w é a largura da presa e l é o

comprimento da presa. A contribuição relativa de cada categoria de item alimentar foi
calculada a partir do Índice de Valor de Importância (IVI) para os estômagos agrupados.
Este índice é uma medida que utiliza valores de porcentagem numérica, volumétrica e de
ocorrência (número de estômagos que contêm a categoria i, dividido pelo número total
de estômagos) de cada presa, através da fórmula: 787 =

9%;<%;=%
2

, em que F% é a

porcentagem de ocorrência, N% é a porcentagem numérica e V% é a porcentagem
volumétrica.
Para avaliar a largura do nicho alimentar e os valores de sobreposição para os pares
de espécies, foram utilizados os mesmos índices descritos para o nicho espacial, sendo
utilizado o valor do Índice de Valor de Importância (IVI) para cada categoria de presa,
para cada categoria de recurso encontrada na dieta das espécies de lagartos.
4.2.3 Análise do Modelo Nulo para uso do espaço, período de atividade e dieta
dos lagartos
Para analisar se os valores de sobreposição de nichos entre os pares de espécies são
maiores ou menores do que o esperado pelo acaso, foram construídos modelos nulos a
partir da aleatorização dos dados da comunidade original (Gotelli & Graves, 1996, Gotelli
2001). Tais modelos constituem a hipótese nula do trabalho e simulam como a
comunidade se comportaria na ausência de interações biológicas entre seus componentes.
A existência de padrões não aleatórios de sobreposição de nichos foi testada com o
módulo niche overlap do programa EcoSim professional versão 1.2 (Gotelli &
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Entsminger, 2001). Os dados para a análise consistem em uma matriz onde as espécies
são as linhas e as categorias de habitat e microhabitat, intervalo de hora ou de categoria
de presas da dieta, são as colunas e as entradas correspondem às frequências de uso de
cada categoria por espécie. As opções utilizadas foram: “índice de sobreposição de
Pianka” e “algoritmo de aleatorização 2”. O algoritmo de aleatorização 2 substitui os
valores de usos dos recursos (habitat, microhabitat, intervalo de hora ou de categoria de
presa da dieta) na matriz original por valores aleatórios entre zero e um, porém, retém a
estrutura de zeros da matriz (Winemiller & Pianka, 1990). Assim, o algoritmo assume
que, mesmo na ausência de interações entre as espécies, alguns recursos continuam a ser
indisponíveis para algumas espécies. O nível de significância considerado foi de 0,05.
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5. RESULTADOS
5.1. USO DO HABITAT E MICROHABITAT
Os valores de largura do nicho do habitat variaram de Bh = 1,00 a 3,00 e os de
microhabitat variaram de Bm = 1,00 a 4,68 (Tabelas 1 e 2). A espécie que apresentou uma
maior amplitude de nicho, demostrando ser mais generalista para o uso do espaço foi
Gymnodactylus geckoides (n= 70), que apresentou Bh = 2,98 e Bm = 4,68,
respectivamente para habitat e microhabitat.
Cabe destacar a especificidade na utilização do hábitat pelas espécies P. periosus
(n= 24) e P. pollicaris (n= 14), que utilizaram principalmente o hábitat de afloramento
rochoso, e A. vanzolinia (n= 8) e V. multiscutata (n= 36), que utilizaram principalmente
o habitat de vegetação arbóreo-arbustiva e microhabitats associados ao solo arenoso.
As espécies que apresentaram baixo valor de largura de nicho espacial tiveram
baixo número de registros, não permitindo assim inferir sobre sua especialização na
utilização do espaço.
Altos valores de sobreposição na utilização do habitat foram registrados para as
espécies que utilizam o hábitat de afloramento rochoso, T. semitaeniatus e P. pollicaris
(0,99, Tabela 3), entre as espécies da família Tropiduridae (0,98), e entre as espécies do
gênero Phyllopezus (0,97).
As espécies A. ocellifera e T. semitaeniatus apresentaram baixo valor de
sobreposição na utilização do habitat (0,05); o mesmo ocorreu entre as espécies da família
Gymnophthalmidae com a espécie T. semitaeniatus (0,11) de sobreposição de habitat.
Em relação a sobreposição de microhabitat, altos valores foram encontrados entre
as espécies da família Gymnophthalmidae, V. multiscutata e A. vanzolinia que obtiveram
uma sobreposição de 0,99 e utilizaram microhabitats associados ao solo arenoso e solo
com folhiço. Entre as espécies da família Tropiduridae, também foi encontrado um alto
valor de sobreposição (0,98) entre as espécies T. hispidus e T. semitaeniatus que
utilizaram, principalmente, microhabitats associados aos afloramentos rochosos (Tabela
4).
Os modelos nulos mostraram que a sobreposição média do habitat das espécies de
lagartos foi significativamente diferente entre os valores observados e esperados pelo
modelo nulo (média observada = 0,48; média esperada = 0,63; p = 0,001); o mesmo
ocorreu para a sobreposição média do microhabitat (média observada = 0,23; média
esperada 0,28; p = 0,007), indicando a existência de estrutura com relação às
sobreposições de nicho espacial (Figura 3).
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Tabela 1. Amplitude de nicho espacial de habitats (Bh) e habitats utilizados pelas espécies de lagartos
na Serra de Santana. AF, afloramento rochoso; VSA, vegetação arbustiva com solo arenoso;
VST, Vegetação arbustiva com solo terroso e presença de cascalhos; VAA, Vegetação arbóreoarbustiva. Lagoa Nova, Rio Grande do Norte. Março e Setembro de 2014.

Espécies

N

Bh

Hábitats

Ameiva ameiva

1

1,00

VSA

Acratosaura mentalis

1

1,00

VST

Ameivula ocellifera

72

2,02

VSA, VST, VAA

Anotosaura vanzolinia

8

1,28

VSA, VAA

Brasiliscincus heathi

2

1,00

VAA

Coleodactylus meridionalis

1

1,00

VAA

Dipoglossus lessonae

1

1,00

VSA

Gymnodactylus geckoides

70

2,98

AF, VSA, VST, VAA

Hemidactylus agrius

2

1,00

VAA

Hemidactylus brasilianus

5

2,78

VSA, VST, VAA

Hemidactylus mabouia

1

1,00

VAA

Iguana iguana

1

1,00

VSA

Lygodactylus klugei

12

3,00

VSA, VST, VAA

Polychrus acutirostris

1

1,00

VAA

Phyllopezus periosus

24

1,88

AF, VST

Phyllopezus pollicaris

14

1,85

AF, VSA, VST, VAA

Salvator merianae

1

1,00

VAA

Tropidurus hispidus

152

2,07

AF, VSA, VST, VAA

Tropidurus semitaeniatus

354

1,40

AF, VSA, VST, VAA

Vazosaura multiscutata

36

1,00

VAA
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Tabela 2. Amplitude de nicho espacial de microhabitats (Bm) e microhabitats utilizados na Serra de Santana.
A, fenda de afloramento rochoso; B, sobre folhiço; C, sob folhiço; D, fossorial em solo arenoso; E, galho de
arbusto; F, matacão; G, superfície de solo arenoso; H, superfície de solo pedregoso; I, superfície de solo terroso;
J, superfície do afloramento rochoso; K, tronco de árvore; L, Tronco em processo de decomposição. Lagoa
Nova, Rio Grande do Norte. Março e Setembro de 2014.

Espécies

N

Bm

Microhábitat

Ameiva ameiva

1

1,00

B

Acratosaura mentalis

1

1,00

L

Ameivula ocellifera

72

2,34

B, G, H, I

Anotosaura vanzolinia

8

1,88

C, D

Brasiliscincus heathi

2

1,00

B

Coleodactylus meridionalis

1

1,00

D

Dipoglossus lessonae

1

1,00

C

Gymnodactylus geckoides

70

4,68

A, B, D, E, F, G, H, I, J, L

Hemidactylus agrius

2

2,00

E, H

Hemidactylus brasilianus

5

3,57

E, G, H, L

Hemidactylus mabouia

1

1,00

E

Iguana iguana

1

1,00

E

Lygodactylus klugei

12

2,20

E, H, K, L

Polychrus acutirostris

1

1,00

G

Phyllopezus periosus

24

3,39

A, E, J, K

Phyllopezus pollicaris

14

1,85

B, J, K, L

Salvator merianae

1

1,00

B

Tropidurus hispidus

152

2,30

A, B, E, F, G, H, J, K

Tropidurus semitaeniatus

354

1,45

A, B, F, G, H, I, J, L

Vazosaura multiscutata

36

1,86

C, D, G
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Tabela 3. Sobreposição de nicho baseado no uso do habitat pelas espécies de lagartos na Serra de
Santana. Aoc, Ameivula ocellifera; Ava, Anotosaura vanzolinia; Gge, Gymnodactylus geckoides;
Hag, Hemidactylus agrius; Hbr, Hemidactylus brasilianus; Lkl, Lygodactylus klugei; Bhe,
Brasiliscincus heathi; Ppe, Phyllopezus periosus; Ppo, Phyllopezus pollicaris; Thi, Tropidurus
hispidus; Tse, Tropidurus semitaeniatus; Vmu, Vanzosaura multiscutata. Lagoa Nova, Rio Grande
do Norte. Março e Setembro de 2014.

Aoc

Ava Gge

Hag

Hbr Lkl Bhe Ppe Ppo Thi

Tse Vmu

Aoc

x

Ava

0,46

x

Gge

0,58

0,51

Hag

0,34

0,99 0,47

x

Hbr

0,90

0,75 0,80

0,67

x

Lkl

0,82

0,65 0,93

0,58

0,96

Bhe

0,34

0,99 0,47

1,00

0,67 0,58

Ppe

0,14

0,40 0,35

0,40

0,29 0,26 0,40

Ppo

0,17

0,21 0,32

0,19

0,23 0,22 0,19 0,97

Thi

0,21

0,25 0,37

0,24

0,28 0,28 0,24 0,98 1,00

Tse

0,05

0,11 0,24

0,11

0,10 0,11 0,11 0,95 0,99 0,98

Vmu

0,34

0,99 0,47

1,00

0,67 0,58 1,00 0,40 0,19 0,24 0,11

x

x
x
x
x
x
x
x

Tabela 4. Sobreposição de nicho baseado no uso de microhabitats pelas espécies de lagartos na Serra de
Santana, Lagoa Nova, Brasil. Aoc, Ameivula ocellifera; Ava, Anotosaura vanzolinia; Gge, Gymnodactylus
geckoides; Hag, Hemidactylus agrius; Hbr, Hemidactylus brasilianus; Lkl, Lygodactylus klugei; Bhe,
Brasiliscincus heathi; Ppe, Phyllopezus periosus; Ppo, Phyllopezus pollicaris; Thi, Tropidurus hispidus; Tse,
Tropidurus semitaeniatus; Vmu, Vanzosaura multiscutata. Lagoa Nova, Rio Grande do Norte. Março e
Setembro de 2014.

Aoc

Ava

Gge

Hag

Hbr

Lkl

Bhe

Ppe

Ppo

Thi

Tse

Aoc

x

Ava

0,00

x

Gge

0,58

0,02

x

Hag

0,09

0,00

0,52

x

Hbr

0,37

0,00

0,49

0,54

x

Lkl

0,02

0,00

0,20

0,76

0,61

x

Bhe

0,51

0,00

0,65

0,00

0,00

0,00

Ppe

0,00

0,00

0,13

0,27

0,15

0,39 0,00

Ppo

0,10

0,00

0,26

0,00

0,07

0,04 0,19 0,77

Thi

0,14

0,00

0,33

0,09

0,06

0,05 0,19 0,79 0,98

Tse

0,02

0,00

0,17

0,03

0,02

0,01 0,02 0,77 0,97 0,98

x

Vmu

0,03

0,99

0,02

0,00

0,01

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

Vmu

x
x
x
x
x
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Figura 3. Simulações da sobreposição do habitat (a) e do microhabitat (b) da comunidade de lagartos (n >
5) da Serra de Santana, Lagoa Nova, RN, durante o período de Março e Setembro de 2014. As setas indicam
as médias observadas de sobreposição de nicho espacial.

5.2. PERÍODO DE ATIVIDADE
Nove das 21 espécies de lagartos que compõem a comunidade de lagartos da área
estudada apresentaram um n > 5 de indivíduos registrados em atividade durante o trabalho
de campo.
Seis espécies apresentaram hábitos diurnos, com horários de atividade entre 06 e
18h, e três espécies de lagartos apresentaram hábitos noturnos, tendo seus horários de
atividade entre 18 e 6h. Os valores de largura do nicho temporal variaram de 1,76 a 3,65
e a espécie que apresentou uma maior amplitude de nicho foi T. hispidus (Tabela 5 e
Figuras 4 e 5).
Dentre as espécies diurnas, T. hispidus e T. semitaeniatus apresentaram atividade
durante todo o período diurno, com uma tendência a um padrão de atividade bimodal no
meio da manhã às 10h e no meio da tarde às 15h. Ameivula ocellifera apresentou pico de
atividade nas horas mais quentes do dia, e as outras três espécies diurnas (A. vanzolinia,
L. klugei e V. multiscutata) apresentaram um período de atividade no começo da manhã
e no fim da tarde, período diurno que possui temperaturas mais amenas (Figura 4).
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As três espécies noturnas, G. geckoides, P. periosus e P. pollicaris, estiveram
ativos durante todo o período noturno, não apresentando um horário de pico de atividade
bem destacado (Figura 5).
Os maiores valores do índice de sobreposição no período de atividade, das
espécies de lagartos, ocorreram nos pares de espécies: T. hispidus vs. T. semitaeniatus
(0,93), A. ocellifera vs. T. semitaeniatus (0,84), e P. periosus vs. G. geckoides (0,81;
Tabela 6).
A média de sobreposição de nicho do período de atividade pelas espécies de
lagartos não foi significativamente diferente entre os valores observados e esperados
(média observada = 0,31; média esperada = 0,29; p = 0,132), indicando ausência de
estrutura com relação às dimensões de nicho temporal (Figura 6).
Tabela 5. Espécies de lagartos (N > 5) com registros de período de atividade, Amplitude de nicho temporal
(Bt) e hábitos das espécies de lagartos da Serra de Santana, Lagoa Nova RN. Março e Setembro de 2014.

Espécie
Ameivula ocellifera
Anotosaura vanzolinia
Gymnodactylus geckoides
Lygodactylus klugei
Phyllopezus periosus
Phyllopezus pollicaris
Tropidurus hispidus
Tropidurus semitaeniatus
Vanzosaura multiscutata

N
72
8
67
10
23
14
151
354
35

Bt
3,10
2,16
3,54
1,76
3,20
2,90
3,65
3,23
2,73

Hábito
diurno
diurno
noturno
diurno
noturno
noturno
diurno
diurno
diurno
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Anotosaura vanzolinia

Ameivula ocellifera
4

12

Número de indivíduos

Número de indivíduos

14
10
8
6
4
2

3
2
1
0

0
8h

9h

10h

11h

12h
13h
Hora do dia

14h

15h

16h

10h

17h

11h

12h

6

25

5

20
Número de indivíduos

Número de indivíduos

15h

16h

17h

Tropidurus hispidus

Lygodactylus klugei

4
3
2
1

15
10
5

0
7h

8h

9h

10h

11h

12h

13h

14h

15h

16h

0

17h

5h

Hora do dia

6h

7h

8h

Tropidurus semitaeniatus

9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h
Hora do dia

Vanzosaura multiscutata

80

12
Número de indivíduos

70
Número de indivíduos

13h
14h
Hora do dia

60
50
40
30
20
10

10
8
6
4
2
0

0
7h

8h

9h

10h

11h 12h 13h
Hora do dia

14h

15h

16h

17h

8h

9h

10h

11h

12h 13h
Hora do dia

14h

15h

16h

17h

Figura 4. Período de atividade das espécies diurnas de lagartos (n > 5) na Serra de Santana, município de
Lagoa Nova, RN. Março e setembro de 2014.
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Phyllopezus periosus
6

10

5

Número de indivíduos

Número de indivíduos

Gymnodactylus geckoides
12

8
6
4
2

4
3
2
1
0

0
16h

17h

18h

19h

20h

21h 22h 23h
Hora do dia

00h

01h

02h

03h

04h

17h

18h

19h

20h

21h

22h 23h 00h
Hora do dia

01h

02h

03h

04h

05h

Phyllopezus pollicaris

Número de indicíduos

4
3
2
1
0
18h

19h

20h

21h

22h

23h 00h
Hora do dia

01h

02h

03h

04h

Figura 5. Período de atividade das espécies noturnas de lagartos (n > 5) na Serra de Santana, município de
Lagoa Nova, RN. Março e setembro de 2014.

Tabela 6. Sobreposição de nicho baseado no período de atividade das espécies (N > 5) na Serra de Santana,
Lagoa Nova, Brasil. Aoc, Ameivula ocellifera; Ava, Anotosaura vanzolinia; Gge, Gymnodactylus
geckoides; Lkl, Lygodactylus klugei; Ppe, Phyllopezus periosus; Ppo, Phyllopezus pollicaris; Thi,
Tropidurus hispidus; Tse, Tropidurus semitaeniatus; Vmu, Vanzosaura multiscutata. Março e setembro de
2014.

Aoc
Ava
Gge
Lkl
Ppe
Ppol
Thi
Tse
Vmu

Aoc
x
0,63
0,05
0,11
0,00
0,00
0,81
0,84
0,57

Ava Gge Lkl

Ppe Ppo Thi

x
0,15
0,00
0,00
0,00
0,60
0,54
0,78

x
0,69 x
0,08 0,03 x
0,01 0,00 0,93 x
0,03 0,00 0,74 0,62

x
0,04
0,81
0,78
0,11
0,04
0,16

x
0,11
0,00
0,45
0,25
0,35

Tse Vmu

x
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Frequência das simulações

250

0,31
p = 0,132

200
150
100
50
0

0,25 0,26 0,27 0,28 0,29 0,30 0,31 0,32 0,33 0,34 0,35 0,36
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Figura 6. Simulações da sobreposição do período de atividade da comunidade de lagartos da Serra de
Santana, Lagoa Nova, RN, durante o período de Março e Setembro de 2014. A seta indica a média
observada de sobreposição de nicho temporal.

5.3 COMPOSIÇÃO DA DIETA DAS ESPÉCIES DE LAGARTOS
Foram analisados um total de 201 estômagos de 9 espécies que apresentaram um
número maior do que cinco indivíduos coletados (Tabela 6). Foram reconhecidas 22
categorias de presas, com valores de importância que variaram de 0,76 (Gastropode para
T. hispidus) a 71,40 (Isoptera para A. ocellifera; Tabela 6).
Considerando a categoria de maior importância para cada espécie, as duas mais
frequentes foram Blattodea (para A. ameiva e V. multiscutata) e Hymenoptera Formicidae
(para A. vanzolinia, T. hispidus e T. semitaeniatus; Tabela 6).
Os valores de amplitude do nicho trófico variaram de 1,36 para G. geckoides a
3,03 para T. hispidus que apresentou em sua dieta o maior número de categorias de presas
(16 de 22 categorias de presas; Tabela 6).
Os maiores valores do índice de sobreposição alimentar das espécies de lagartos
ocorreram nos pares de espécies T. semitaeniatus vs. A. vanzolinia (0,92) e T.
semitaenitaus vs. T. hispidus (0,85; Tabela 7).
A média de sobreposição de nicho alimentar pelas espécies de lagartos não foi
significativamente diferente entre os valores observados e esperados (média observada =
0,41; média esperada = 0,43; p = 0,255), indicando ausência de estrutura com relação às
dimensões de nicho alimentar (Figura 6).
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Tabela 6. Índice de Valor de Importância de presas na dieta (IVI) e valores de largura de nicho alimentar (Bd) das espécies de lagartos da Serra de Santana, Lagoa Nova, Rio
Grande do Norte. Março e Setembro de 2014.
Categoria de presa
A. ameiva
A. ocellifera A. vanzolinia C. meridionalis G. geckoides L. klugei T. hispidus T. semitaeniatus V. multiscutata
Aranae
13,70
10,75
8,47
31,01
3,54
7,99
16,42
27,90
Blattodea
34,81
6,54
4,55
0,82
1,16
28,56
Chilopoda
5,90
2,75
Coleoptera
13,48
22,08
11,38
37,63
10,79
10,01
1,67
Diplopoda
0,89
Diptera
12,26
2,23
12,05
Escama de Ecdise
1,54
Gastropode
3,93
0,76
Hemiptera
2,99
Hymenoptera formicidae
5,83
9,70
21,67
3,36
41,81
40,04
26,58
Hymenoptera outros
5,82
3,13
3,84
5,05
Isopoda
27,98
Isoptera
71,40
10,27
34,47
31,65
3,32
6,07
2,28
Larva de inseto
Lepidoptera
Mantodea
Material vegetal
Odonata
Oligochaeta
Orthoptera
Pseudoscorpiones
Scorpiones
N
Bd

8,18
14,33
7,23
7
2,88

24,88
0,95
4,74
4,67
9,08
1,08
2,63
36
2,94

6,40
15
2,11

21,04
6
1,90

51,39
12
1,36

20,78
8,48
6
2,13

7,16
1,85
16,91
0,89
21,80
1,61
50
3,03

10,98
1,95
2,77
2,61
33
2,88

4,38
1,36
36
2,10
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Tabela 7. Sobreposição de nicho alimentar das espécies (N > 5) na Serra de Santana, Lagoa Nova, Brasil.
Aam, Ameiva ameiva; Aoc, Ameivula ocellifera; Ava, Anotosaura vanzolinia; Cme, Coleodactylus
meridionalis; Gge, Gymnodactylus geckoides; Lkl, Lygodactylus klugei; Thi, Tropidurus hispidus; Tse,
Tropidurus semitaeniatus; Vmu, Vanzosaura multiscutata. Março e setembro de 2014.

Aam
Aoc
Ava
Cme
Gge
Lkl
Thi
Tse
Vmu

Aam
x
0,30
0,50
0,34
0,28
0,25
0,40
0,37
0,73

200
Frequência das simulações

180
160

Aoc Ava Cme Gge Lkl
x
0,34
0,32
0,58
0,70
0,34
0,40
0,27

x
0,20
0,06
0,29
0,80
0,92
0,77

x
0,51
0,19
0,29
0,27
0,40

Thi Tse Vmu

x
0,48 x
0,43 0,26 x
0,22 0,29 0,85 x
0,11 0,05 0,58 0,72

x

0,41
p = 0,255

140
120
100
80
60
40
20
0
0,36 0,37 0,39 0,41 0,43 0,44 0,46 0,48 0,50 0,51 0,53 0,55
Média das simulações de sobreposição

Figura 6. Simulações da sobreposição da dieta da comunidade de lagartos (n > 5) da Serra de Santana,
Lagoa Nova, RN, durante o período de Março e Setembro de 2014. A seta indica a média observada de
sobreposição de nicho temporal.
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6. DISCUSSÃO
As espécies de lagartos da Caatinga lato sensu da Serra de Santana se mostraram
bastante especialistas quanto ao uso do habitat e microhabitat, com exceção de G.
geckoides e T. hispidus, que apresentaram os maiores valores de amplitude de nicho, tanto
para habitat quanto para microhabitat (Tabelas 1 e 2). Essa característica de generalista
de espaço de T. hispidus corrobora com os dados encontrados em área de Caatinga stricto
sensu (Ribeiro, 2010; Andrade et al., 2013).
A heterogeneidade de habitats e microhabitats nessa área de Caatinga lato sensu
pode ser o fator que possibilita o alto número de espécies especialistas no nicho espacial,
diferindo assim do padrão comumente encontrado para áreas abertas que geralmente
apresentam um grande número de espécies generalistas quanto ao uso do nicho espacial
(Vitt, 1995; Freire et al., 2009; Andrade et al., 2013).
A maioria das espécies que apresentaram baixo valor de largura de nicho espacial,
possui um número baixo de registros, não permitindo assim inferir sobre sua
especialização na utilização do espaço.
Quanto à sobreposição de nicho espacial entre os pares de espécies de lagartos, os
maiores valores registrados nesse estudo, tanto para o uso do habitat quanto microhabitat,
ocorreram entre as espécies filogeneticamente próximas das famílias Tropiduridae (T.
hispidus e T. semitaeniatus) e Gymnophtalmidae (A. vanzolinia e V. multiscutata). Altos
valores de sobreposição de nicho entre espécies filogeneticamente próximas também
foram encontrados para áreas de Caatinga stricto sensu (Vitt, 1995; Andrade et al., 2013).
Em relação ao período de atividade das espécies de lagartos da área estudada, pode
ser destacada a tendência ao padrão bimodal pelas espécies de Tropidurus. Esses picos
de atividade às 10h e 15h se mostram bem destacados em áreas de Caatinga stricto sensu,
onde ocorre uma diminuição acentuada de atividade perto das 12h, que corresponde ao
horário mais quente do dia nessas áreas (Ribeiro, 2010; Andrade et al., 2013); este fato
não aconteceu de maneira marcante neste estudo, pois mesmo nas horas mais quentes do
dia, que não alcançavam as temperaturas tão altas como na caatinga stricto sensu,
espécies de Tropidurus diminuíram sua atividade, mas ainda permaneceram ativas.
A espécie A. ocellifera da família Teiidae apresentou um pico de atividade bem
destacado nas horas mais quentes do dia, essa característica é típica dos lagartos dessa
família, corroborando com a premissa de que, para estes lagartos, estar ativo durante as
horas mais quentes do dia, possibilita maximizar o ganho de calor para atender suas
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elevadas necessidades térmicas (Bergallo & Rocha, 1993; Rocha et al., 2000; Hatano et
al., 2001; Menezes & Rocha, 2011).
Os lagartos noturnos estiveram ativos durante todas as horas da noite sem
apresentar diferenciação marcante entre os horários de atividade; provavelmente essa
constatação se deva ao fato da ausência de uma fonte primária de termorregulação, que
limita o grau de termorregulação comportamental, ficando sua atividade mais associada
à temperatura do ambiente (Bustard, 1968; Hare et al., 2010).
Altos valores de sobreposição temporal entre as duas espécies da família
Tropiduridae também foram encontrados em área de Caatinga stricto sensu (Vitt, 1995).
Os altos valores também encontrados entre os tropidurídeos e A. ocellifera demostram a
importância da fonte primária de termorregulação para determinar o período de atividade
das espécies de lagartos heliotérmicas (Rocha et al., 2009).
Os lagartos forrageadores ativos apresentaram um alto valor de importância no
consumo de presas de hábitos noturnos (Coleoptera, Orthoptera, Blattodea) que se
mantêm inativas durante o dia, facilitando assim a captura por essas espécies que
forrageiam ativamente. Já entre os lagartos tropidurídeos que são forrageadores
sedentários, se destaca o alto valor de importância no consumo de formigas, que são
presas ativas durante o dia; este fato foi também encontrado para áreas de Caatinga stricto
e lato sensu (Fialho et al., 2000; Faria & Araujo, 2004; Kolodiuk et al., 2010; Ribeiro &
Freire, 2011; Gogliath, 2012), e pode constituir padrão para estas espécies de
Tropiduridae.
A análise do modelo nulo demonstrou que a comunidade de lagartos da área
estudada está estruturada quanto ao uso do espaço, indicando uma influência significativa
de fatores ecológicos contemporâneos sobre essa taxocenose. O uso não aleatório do
componente espacial deve indicar presença de interações competitivas que influenciam a
seleção dos hábitats e microhábitats utilizados, ou a grande heterogeneidade espacial
dessa área. Esses resultados diferem em parte de outros estudos em áreas de formações
abertas. As comunidades em área de Cerrado e em outras áreas de Caatinga lato sensu
apresentaram-se estruturadas quanto ao uso do alimento (Werneck et al., 2009; Gogliath,
2012), já em uma outra área de Caatinga lato sensu, no estado da Paraíba, a comunidade
de lagartos apresentou-se estruturada pelo alimento e também pelo uso de microhabitats
(Vieira, 2011).
Embora o fato de a dieta parecer ser um padrão conservativo na estruturação de
comunidades de lagartos de áreas abertas do Brasil, é possível que os padrões de partilha
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de recursos sejam mais complexos, conforme relatado por Vitt (1995). Portanto, a
ampliação de estudos de estrutura de comunidade de lagartos nas diferentes áreas de
Caatinga é de extrema importância para entender como os fatores históricos e ecológicos
estão agindo nas comunidades e assim poder elaborar políticas de conservação eficientes
para as diferentes fisionomias de Caatinga.
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1. RESUMO
Os lagartos mantêm sua temperatura corpórea dentro de limites que podem variar entre
as espécies, conservando uma temperatura ideal para cada atividade metabólica. A
intensidade de forrageamento e a dieta dos lagartos estão diretamente relacionadas com a
temperatura corpórea. Na Caatinga do nordeste do Brasil, entre as diferentes
fitofisionomias e composição de fauna, duas espécies de lagartos do gênero Tropidurus
são encontradas em simpatria e sintopia - Tropidurus hispidus e Tropidurus
semitaeniatus, a primeira tem ampla distribuição, enquanto a última é reconhecida como
habitante de toda a Caatinga nordestina, de onde foi considerada endêmica. Diante do
exposto, tivemos como objetivo analisar a temperatura corpórea, o comportamento
termorregulatório e de forrageamento das espécies de lagartos tropidurídeos presentes em
uma área serrana de Caatinga lato sensu, aliadas à sua variação sazonal e verificar se o
ambiente interfere no comportamento nas diferentes fitofisionomias de Caatinga. As
médias das temperaturas corpóreas de T. hispidus e T. semitaeniatus não apresentaram
diferenças significativas interespecíficas, nem quando analisadas sazonalmente. Os
resultados do comportamento termorregulatório mostraram que em área de Caatinga lato
sensu as duas espécies de tropidurídeos não diferem em comportamento
termorregulatório, embora Tropidurus semitaeniatus se exponha mais ao sol do que
Tropidurus hispidus, durante a estação chuvosa. Em relação ao comportamento de
forrageamento, as duas espécies se comportaram de maneira similar na estação seca,
mudando de estratégia durante a estação chuvosa, e comparando com a Caatinga stricto
sensu, verificou-se que as duas espécies forrageiam de forma mais ativa durante a estação
chuvosa na Caatinga lato sensu.
Palavras-chave: Termorregulação; ecologia comportamental de lagartos; Tropiduridae.
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2. ABSTRACT
Lizards keep their body temperatures within limits that can vary between species,
maintaining an ideal temperature for each metabolic activity. Foraging intensity and diet
of lizards are directly related to their body temperatures. In the Caatingas or northeastern
Brazil, among different vegetation types and fauna compositions, two lizard species of
the genus Tropidurus occurr in simpatry and syntopy - Tropidurus hispidus and T.
semitaeniatus. The first has a wide distribution, while the latter is recognized as an
inhabitant of the entire northeastern Caatinga, where it was considered endemic. Given
the above, this study aimed to analyze the body temperatures, the thermoregulatory and
foraging behaviors of these two tropidurid species in highland area of Caatinga lato sensu,
combined with their seasonal variations, and verify if the environment affects the
behavior in different vegetation types of Caatinga. Mean body temperatures of T. hispidus
and T. semitaeniatus showed no significant interspecific differences, even when analyzed
seasonally. The results of thermoregulatory behavior showed that, in the area of Caatinga
lato sensu, the two tropidurid species did not differ in their thermoregulatory behaviors,
although T. semitaeniatus exposed yourself to the sun more than Tropidurus hispidus
during the rainy season. Regarding the foraging behavior, the two species behaved
similarly in the dry season, changing strategy during the rainy season. Compared to the
Caatinga stricto sensu, it was verified that the two species forage more actively during
the rainy season in the Caatinga lato sensu.
Keywords: Thermoregulation; behavioral ecology of lizards; Tropiduridae.

3. INTRODUÇÃO
Os lagartos mantêm sua temperatura corpórea dentro de limites que podem variar
entre as espécies, conservando uma temperatura ideal para cada atividade metabólica. A
manutenção dessa temperatura corpórea dentro de limites adequados ao seu metabolismo
é fundamental para a sobrevivência do indivíduo (Huey, 1982; Rocha et al., 2009).
O controle da temperatura dos lagartos é um dos mais complexos mecanismos de
regulação e atinge um destacável grau de refinamento. Como a temperatura do ambiente
é uma das propriedades físicas mais importantes na ecologia dos animais ectotérmicos,
grande parte da atividade diária desses organismos é gasta em comportamentos de
interação com o ambiente térmico (Rocha & Van Sluys, 2007; Rocha et al., 2009). As
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espécies de lagartos mais próximas filogeneticamente tendem a ter uma conservatividade
em termos de temperatura corpórea (Mesquita & Colli, 2003; Kiefer et al., 2005), embora
haja casos em que o ambiente atua como forte elemento de determinação da temperatura
corpórea em espécies, mesmo sendo próximos filogeneticamente (Vitt & Colli, 1994;
Kiefer et al., 2005; Rocha et al., 2009).
A intensidade de forrageamento e a dieta dos lagartos estão diretamente
relacionadas com a temperatura corpórea (Huey & Pianka, 1981), e aspectos
comportamentais e ecológicos interagem para que os lagartos mantenham elevados níveis
metabólicos, que conseguem com a manutenção da temperatura ótima para estas
atividades (Rocha et al., 2000).
Huey & Pianka (1981) estabeleceram que lagartos, como muitos outros
predadores, basicamente forrageiam de dois modos: ou são forrageadores ativos ou caçam
de tocaia como forrageadores sedentários. No entanto, esses dois modos devem ser
considerados como pontos extremos de um gradiente de variações das táticas de
forrageio, podendo existir tipos intermediários, como os forrageadores errantes (Rocha,
1994). Alguns podem modular suas estratégias de caça de acordo com as oportunidades
e disponibilidade de presas, além das pressões impostas pelo ambiente, como por
exemplo, a sazonalidade. Os modos de forrageio podem influenciar quase todos os
aspectos da biologia dos lagartos (Huey et al., 1983), contribuindo para a evolução da
forma do corpo, fisiologia, reprodução e comportamento do animal (Huey & Pianka,
1981).
Nas Caatingas do nordeste do Brasil, entre as diferentes fitofisionomias e
composição de fauna, duas espécies de lagartos do gênero Tropidurus são encontradas
em simpatria e sintopia, Tropidurus hispidus (Spix, 1825) e Tropidurus semitaeniatus
(Spix, 1825). O primeiro tem uma ampla distribuição, ocorrendo do centro-oeste e
nordeste do Brasil a Venezuela, enquanto o último é reconhecido originalmente como
habitante de toda a Caatinga nordestina, de onde foi considerado endêmico (Vanzolini et
al., 1980; Rodrigues, 2003).
Os lagartos tropidurídeos que habitam as fitofisionomias de Caatinga são
considerados forrageadores sedentários e possuem suas temperaturas médias geralmente
mais baixas quando comparadas com a temperatura corpórea de espécies de lagartos que
são forrageadores ativos (Bergallo & Rocha, 1993; Ribeiro & Freire, 2010), embora os
efeitos do ambiente possam ser determinantes da temperatura corpórea e do

63

comportamento de forrageamento em populações de diferentes fitofisionomias de
Caatinga.
Estudos sobre o comportamento termorregulatório de lagartos tropidurídeos de
Caatinga se restringem ao realizado por Ribeiro & Freire (2010), que analisaram o
comportamento termorregulatório das duas espécies de tropidurídeos em uma área de
Caatinga da Depressão Sertaneja Setentrional, e para dieta e comportamento de
forrageamento de lagartos tropidurídeos, Kolodiuk et al., (2009, 2010) e Ribeiro & Freire
(2010) que trabalharam nesta mesma área, ou seja, os estudos estão restritos à área de
Caatinga stricto sensu.
Desta forma, temos como objetivo analisar a temperatura corpórea,
comportamento termorregulatório e de forrageamento das espécies de lagartos
tropidurídeos, presentes em uma área de Caatinga lato sensu, aliadas à sua variação
sazonal e verificar se o ambiente interfere no comportamento nas diferentes
fitofisionomias de Caatinga.

4. MATERIAL E MÉTODOS
4.1. ÁREA DE ESTUDO
O trabalho de campo foi desenvolvido em uma área particular de aproximadamente
200 hectares, localizada na microrregião da Serra de Santana, mais precisamente no
município de Lagoa Nova (6° 07’ 23” S, 36° 33’ 51” W), no estado do Rio Grande do
Norte (Figuras 1 e 2).
O município de Lagoa Nova apresenta uma altitude média de 700 m, precipitação
pluviométrica anual média de 400 a 650 mm, podendo ser mais alta nas encostas onde se
formam as matas de altitude (Velloso et al., 2002). O período de chuvas é compreendido
entre os meses de fevereiro e maio e as temperaturas médias anuais podem chegar à
máxima de 33ºC, média de 27ºC e mínima de 18ºC. (CPRM, 2005).
Dentre as Ecorregiões da Caatinga, a área estudada está inserida na Ecorregião do
Planalto da Borborema (Velloso et al., 2002), coberta por diferentes fitofisionomias,
desde Caatinga arbustiva aberta à arbórea, a matas secas e matas úmidas. As matas úmidas
estão restritas ao topo das elevações e são consideradas enclaves de Mata Atlântica que
aparecem como “buracos” no mapa desta Ecorregião.
Esta Ecorregião apresenta solos muito suscetíveis à erosão, onde predominam os
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regossolos e os solos podzólicos. As elevações contêm afloramentos de rocha e solos
litólicos, enquanto as áreas mais baixas e no fundo de vales contêm planossolos e solos
aluviais. Apresenta pouca água subterrânea com predominância de águas salinas (Velloso
et al., 2002).

Figura 1. Mapa de localização da área de estudo, na Serra de Santana, município de Lagoa Nova, RN,
Brasil.
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Figura 2. Aspecto geral da área de trabalho, Serra de Santana, Lagoa Nova, RN. Estação chuvosa do ano
de 2015.

4.2. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Para a coleta de dados comportamentais das espécies de lagartos tropidurídeos
foram realizadas duas excursões de 20 dias cada, nos meses de março e setembro de 2015.
Para as observações e registros de comportamento, só foram considerados indivíduos
adultos, sendo o critério utilizado para a determinação de T. semitaeniatus aquele
estabelecido por Vitt (1995), considerando fêmeas adultas com Comprimento RostroCloacal (CRC) ≥ 58 mm, e machos adultos com CRC ≥ 64 mm. Para T. hispidus, a
determinação foi de acordo com Ribeiro & Freire (2009), considerando fêmeas adultas
com CRC ≥ 65 mm, e machos adultos com CRC ≥ 68 mm.
4.2.1. Ecologia Térmica
Os espécimes de tropidurídeos utilizados para as análises de ecologia térmica foram
coletados através do método de busca ativa. Quando avistados, os indivíduos foram
coletados com o auxílio de espingarda de pressão de ar comprimido de calibre de 4,5mm.
No instante da captura foi medida a temperatura cloacal dos lagartos, a temperatura
do substrato no ponto em que foram avistados e a temperatura do ar a 5 cm acima do
substrato com o auxílio de um termohigrômetro digital com sensor de temperatura
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(Instrutherm®). Somente foram consideradas as temperaturas cloacais obtidas em até 30
segundos após o procedimento de captura.
Os indivíduos foram eutanasiados com aplicação de Lidocaína 2% pela via
intraperitoneal, e identificados com número de campo; logo após, foram fixados em
formol a 10% e, após 3 dias de fixação, preservados em álcool a 70%. Os lagartos
coletados foram tombados e depositados na Coleção Herpetológica da Universidade
Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)
As temperaturas corpóreas médias de T. hispidus e T. semitaeniatus em atividade
foram obtidas pela média das temperaturas cloacais registradas para todos os lagartos
ativos. As diferenças interespecíficas e sazonais foram testadas pelo teste T de student
(Zar, 1999). As temperaturas corpóreas, para as duas espécies nas duas estações, foram
também relacionadas com as temperaturas registradas para o ar e para o substrato
coletadas no momento da captura dos espécimes pela Análise de Regressão Simples (Zar,
1999).
As análises estatísticas foram realizadas no programa SPSS 20.0, e o nível de
significância adotado para a obtenção dos valores críticos nos testes foi de 5%.
4.2.2. Comportamento Termorregulatório
Para as observações e registros comportamentais foram estabelecidos cinco
afloramentos rochosos, circundados por vegetação. Os índices de exposição à luz para T.
hispidus e T. semitaeniatus, registrados durante o comportamento termorregulatório
seguiram o método desenvolvido por Vitt et al. (1996) e por Ribeiro & Freire (2010), que
foram: tempo em segundos de exposição ao sol (TSl; permanência do indivíduo exposto
diretamente ao sol), tempo em segundos de exposição ao sol filtrado (TSf; permanência
do indivíduo exposto em mosaico de sol e sombra sob vegetação), tempo em segundos
de exposição ao nublado (TNb; permanência do indivíduo exposto diretamente ao céu
coberto de nuvens) e tempo em segundos de exposição à sombra (TSb; permanência do
indivíduo ao abrigo da luz solar direta em fenda de rocha, sob tronco de árvore ou
quaisquer outros anteparos). Todos esses índices foram medidos em segundos.
O período de observação foi de 7 às 10h e de 14 às 17h, dividido em seis intervalos
de uma hora cada, para obter uma amostragem homogênea. Nesses intervalos foram
realizadas sessões focais pelo método Animal Focal (Altmann, 1974; Martin & Bateson,
1993; Yamamoto & Volpato, 2011), com duração de 10 minutos, alternando as espécies
observadas sempre que possível. Todas as observações foram realizadas por um único
observador com auxílio de gravador de voz e cronômetro regressivo digital. Após a
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visualização do lagarto, a observação era iniciada depois de 5 minutos, para minimizar a
interferência pela presença do observador. A qualquer reação do lagarto, configurada
como resultante de interferência do observador, ou quando o animal desaparecia do foco,
a observação era desconsiderada, conforme método utilizado por Vitt et al. (1996) e
Ribeiro & Freire (2010).
Os índices para as formas de exposição à luz (TSl, TSf, TNb, TSb) durante o
comportamento termorregulatório de T. hispidus e T. semitaeniatus foram registrados e
calculados para cada lagarto, utilizando-se a média aritmética por espécie e por estação.
Esta metodologia foi a mesma adotada por Ribeiro & Freire, 2010, para possível
comparação com área de Caatinga stricto sensu. A diferença de permanência nas formas
de exposição durante o comportamento termorregulatório foi testada para cada espécie
em ambas as estações, através de uma Análise de Variância para um fator, acompanhada
do Pós-teste de Tukey (Zar, 1999). Neste último conjunto de análises, para evitar a
inflação de erro tipo I, o procedimento Bonferroni foi adotado: o nível de significância
de 5% foi dividido pelo número de testes (6), resultando em um nível de significância de
0,83% (Zar. 1999). Salvo na condição descrita anteriormente, o nível de significância
adotado para a obtenção dos valores críticos nos testes foi de 5% as estatísticas descritivas
estão representadas no texto como média e erro padrão (EP).
4.2.3. Comportamento de forrageamento
As observações comportamentais de forrageamento foram realizadas de forma
concomitante às observações de termorregulação. A intensidade de forrageamento é uma
medida da atividade comportamental e fisiológica de um predador enquanto procura e
captura uma presa (Rocha et al., 2009). A metodologia utilizada para esta medida foi a
mesma utilizada por Kolodiuk et al. (2009) e por Ribeiro & Freire (2010), para possível
comparação entre as diferentes fitofisionomias de Caatinga. Esta medida é expressa
principalmente pela taxa de movimentos; nesse sentido os índices para avaliar a
intensidade de forrageamento de T. hispidus e T. semitaeniatus foram: tempo gasto parado
(TP; em porcentagem de tempo de seção), número de ataques sobre presas (NAP),
distância percorrida (DP; em cm; uma medida inferida da distância entre a localização
inicial do lagarto até o ponto mais distante por ele alcançado) e número de movimentos
(NM).
O estudo observacional foi efetuado durante duas excursões de 20 dias
consecutivos, uma na estação chuvosa, que correspondeu ao mês de março de 2015 e a
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outra na estação seca, que correspondeu ao mês de setembro do mesmo ano. O período
de observação foi de 7 às 10h e de 14 às 17h, dividido em seis intervalos de uma hora
cada, para obter uma amostragem homogênea. Nesses intervalos foram realizadas sessões
focais pelo método Animal Focal (Altmann, 1974; Martin & Bateson, 1993; Yamamoto
& Volpato, 2011), com duração de 10 minutos, alternando as espécies observadas sempre
que possível. Todas as observações foram realizadas com auxílio de gravador de voz e
cronômetro regressivo digital. Após a visualização do lagarto, a observação era iniciada
depois de 5 minutos, para minimizar a interferência pela presença do observador. A
qualquer reação do lagarto, configurada como resultante de interferência do observador,
ou quando o animal desaparecia do foco, a observação era desconsiderada, conforme
método utilizado por Vitt et al. (1996), Kolodiuk et al. 2009 e Ribeiro & Freire (2010).
Os índices de forrageamento (TP, NAP, DP e NM) foram registrados e calculados
para cada lagarto, utilizando-se a média aritmética por espécie e por estação. O teste U
de Mann-Whitney (Zar, 1999) foi utilizado para verificar se T. hispidus e T. semitaeniatus
apresentaram diferença quanto à intensidade de forrageamento, de acordo com os índices
definidos, para avaliar a existência de variação sazonal e para avaliar se existe diferença
de intensidade de forrageio entre a população estudada em área de Caatinga stricto sensu
(Estação Ecológica do Seridó – ESEC Seridó), por Kolodiuk et al., 2009 e Ribeiro &
Freire, 2010, e as apresentadas por esse estudo em área serrana de Caatinga lato sensu. O
nível de significância adotado foi de 5%, e as estatísticas descritivas estão representadas
no texto como média e erro padrão (EP).
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5. RESULTADOS
5.1. ECOLOGIA TÉRMICA
A média das temperaturas corpóreas de T. hispidus (34,2 ± 2,6 oC, 28,0 – 37,7oC,
n = 26) e T. semitaeniatus (34,5 ± 2,1oC, 29,7 – 37,9oC, n = 28) não diferiu
significativamente (T = - 0,429, gl = 52, p = 0,669). Durante a estação chuvosa, também
não ocorreu diferença significativa entre as temperaturas de T. hispidus (34,2 ± 2,2oC,
30,0 – 37,7oC, n = 13) e T. semitaeniatus (34,6 ± 1,8oC, 29,8 – 37,9oC, n = 13, T = - 0,497,
gl = 24, p = 0,624), tampouco ocorreram diferenças significativas durante a estação seca
entre a média das temperaturas de T. hispidus (34,2 ± 3,1oC, 28,0 – 37,6oC, n = 13) e T.
semitaeniatus (34,4 ± 2,3oC, 29,7 – 37,8oC, n = 15, T = - 0,169, gl = 26, p = 0,867).
Comparando a média das temperaturas da espécie T. hispidus entre as estações
chuvosa e seca, não ocorreu diferença significativa (T = 0,043, gl = 24, p = 0,966), o
mesmo aconteceu com a média das temperaturas de T. semitaeniatus que também não
apresentou diferença significativa (T = 0,338, gl = 26, p = 0,738).
As temperaturas corpóreas dos espécimes de T. hispidus não apresentaram uma
relação significativa com a temperatura do ar no local onde foram encontrados (R2 =
0,111, F 1,24 = 3,011, p = 0,096). Já os indivíduos de T. semitaeniatus apresentaram uma
relação significativa entre as temperaturas corporais e as temperaturas do ar (R2 = 0,169,
F1,26 = 6,493, p = 0,017, Figura 3).
As temperaturas do substrato no local onde se encontravam os espécimes durante
a coleta não apresentaram relação com as temperaturas corpóreas dos espécimes de T.
hispidus (R2 = 0,130, F1,24 = 3,601, p = 0,070), no entanto, as temperaturas corpóreas de
T. semitaeniatus apresentaram uma relação significativa com a temperatura do substrato
em que estavam localizadas (R2 = 0,283, F1,26 = 10,244, p = 0,004, Figura 4).
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(a)

(b)

Figura 3. Regressão linear entre as temperaturas corpóreas (oC) e temperaturas do ar (oC) de Tropidurus
hispidus (a) e Tropidurus semitaeniatus (b). Município de Lagoa Nova, Rio Grande do Norte, RN.
(a)

(b)

Figura 4. Regressão linear entre as temperaturas corpóreas (oC) e temperaturas do substrato (oC) de
Tropidurus hispidus (a) e Tropidurus semitaeniatus (b). Município de Lagoa Nova, Rio Grande do Norte,
RN.

5.2. COMPORTAMENTO TERMORREGULATÓRIO
Foram realizadas 62 observações focais para o comportamento termorregulatório,
sendo 31 para T. hispidus (16 na estação chuvosa e 15 na seca) e 31 para T. semitaeniatus
(17 na chuvosa e 14 na seca).
Houve diferença significativa interespecífica somente para o tempo de exposição
ao sol na estação chuvosa entre T. hispidus (154,88 ± 48,52 segundos) e T. semitaeniatus
(374,24 ± 62,54 segundos, U = 70,00, p = 0,015, Tabela 1 e 3). Em relação às diferenças
intraespecíficas, somente houve diferença significativa para T. semitaeniatus entre o
tempo exposição ao sol na estação chuvosa (374,24 ± 62,54 segundos) e seca (131,29 ±
44,89 segundos, U = 56,00, p = 0,011, Tabela 2 e 3, Figura 5), e o tempo de exposição ao
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filtrado de sol na estação chuvosa (163,82 ± 54,16 segundos) e seca (393,36 ± 45,23
segundos, U = 54,50, p = 0,009, Tabela 2 e 3, Figura 5).
As diferenças entre os pares de exposição se mostraram significativas para T.
hispidus somente na estação seca, entre o tempo de exposição ao sol e ao filtrado de sol,
entre o filtrado de sol e o nublado e entre o nublado e a sombra (Tabela 3). Já para T.
semitaeniatus as diferenças significativas na estação chuvosa foram entre o tempo de
exposição ao sol e as demais categorias e na estação seca entre o tempo no sol e filtrado
de sol e entre o filtrado de sol e o tempo de exposição à sombra (Tabela 3).
Tabela 1. Valores do teste U de Mann-Whitney para as diferenças interespecíficas de tempo de exposição
entre T. hispidus e T. semitaeniatus nas estações chuvosa e seca, nas diferentes categorias: TSl = tempo de
exposição ao sol, TSf = tempo de exposição ao sol filtrado, TNb = tempo de exposição ao nublado TSb =
tempo de exposição à sombra, Lagoa Nova, Rio Grande do Norte, março e setembro de 2015.

Sazonalidade
Chuvosa
Seca

TSl

TFl

TNb

TSb

U = 70,00, p = 0,015* U = 120,00, p = 0,545 U = 115,50, p = 0,326 U = 82,50, p = 0,35

U = 70,00, p = 0,109

U = 84,50, p = 0,370

U = 98,00, p = 0,334 U = 63,00, p = 0,059

* indica diferenças significativas P < 0,05.

Tabela 2. Valores do teste U de Mann-Whitney para as diferenças intraespecíficas entre o tempo de
exposição entre as estações chuvosa e seca nas categorias; TSl = tempo de exposição ao sol; TSf = tempo
de exposição ao sol filtrado; TNb = tempo de exposição ao nublado e TSb = tempo de exposição à sombra,
no município de Lagoa Nova, Rio Grande do Norte, RN.
Exposição
Tropidurus hispidus
Tropidurus semitaeniatus
TSl

U = 88,50, p = 0,180

U = 56,00, p = 0,011 *

TFl

U = 86,00, p = 0,174

U = 54,50, p = 0,009 *

TNb

U = 88,00, p = 0,067

U = 98,00, p = 0,104

TSb

U = 100,00, p = 0,418

U = 96,50, p = 0,319

* indica diferenças significativas P < 0,05.
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Tropidurus semitaeniatus
(b)

Segundos /10 min

(a)

Figura 5. Diagrama de caixas (Bloxplots) mostrando medianas e quartis de (a) estação chuvosa e (b) estação seca. entre
os tempos de exposição ao sol e ao sol filtrado de T. semitaeniatus. Município de Lagoa Nova, Rio Grande do Norte,
RN. Março e Setembro de 2015.

Tabela 3. Resultados do pós-teste de Tukey para diferenças significativas em Tropidurus hispidus e
Tropidurus semitaeniatus quanto ao tempo (média ± 1 EP em segundos) de exposição durante as
observações do comportamento termorregulatório, nas estações chuvosa e seca. TSl = tempo de exposição
ao sol, TSf = tempo de exposição ao sol filtrado, TNb = tempo de exposição ao nublado TSb = tempo de
exposição à sombra. Município de Lagoa Nova, Rio Grande do Norte. Março e Setembro de 2015.
Estação
Chuvosa
Seca
Tropidurus hispidus
TSl

154,88 ± 48,52

64,60 ± 39,031

TSf

188,69 ± 53,27

295,07 ± 63,841,4

TNb

90.00 ± 46,56

3,13 ± 3,134,6

TSb

174,88 ± 52,21

237,30 ± 60,606

TSl

374,24 ± 62,541,2,3

131,29 ± 44,891

TFl

163,82 ± 54,161

393,36 ± 45,231,5

TNb

25,59 ± 16,702

TSb

3

Tropidurus semitaeniatus

36,35 ± 13,40

75,36 ± 28,575

Diferenças significativas entre os pares de exposição: 1TSl – TFl; 2TSl – TNb; 3TSl – TSb; 4TFl – TNb; 5TFl – TSb;
TNb – TSb.
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5.3. COMPORTAMENTO DE FORRAGEAMENTO
Foram realizadas 62 observações focais para o comportamento de forrageamento,
sendo 31 para T. hispidus (16 na estação chuvosa e 15 na seca) e 31 para T. semitaeniatus
(17 na chuvosa e 14 na seca).
Durante a estação chuvosa, houve diferença significativa interespecífica em todas
as categorias; para o tempo parado entre T. hispidus (99,17 ± 1,13 segundos) e T.
semitaeniatus (98,76 ± 0,66 segundos, U = 59,50, p = 0,006, Tabela 4); quanto ao número
de ataques sobre presas, T. hispidus (1,38 ± 1,8 ataques) e T. semitaeniatus (3,53 ± 3,44
ataques, U = 77,00, p = 0,030); em relação à distância percorrida, T. hispidus (224,38 ±
231,42 cm) e T. semitaeniatus (335,41 ± 172,93 cm, U = 81,50, p = 0,049) e relativo ao
número de movimentos, T. hispidus (5,75 ± 6,91 movimentos) e T. semitaeniatus (13,41
± 7,02 movimentos, U = 50,00, p = 0,002). Durante a estação seca não houve diferenças
significativas entre as categorias de comportamento de forrageamento (Tabela 4).
Em relação às diferenças intraespecíficas entre as estações chuvosa e seca, não
houve diferença significativas sazonais para T. hispidus nas categorias e para T.
semitaeniatus houve diferenças significativas em relação ao tempo parado, nas estações
chuvosa (98,76 ± 0,66 segundos) e seca (99,52 ± 0,26 segundos, U = 32,50, p = 0,001),
acerca do número de ataques sobre presas, nas estações chuvosa (3,53 ± 3,44 ataques) e
seca (0,50 ± 0,65 ataques, U = 41,00, p = 0,001) e sobre número de movimentos nas
estações chuvosa (13,41 ± 7,02 movimentos) e seca (4,29 ± 2,52 movimentos, U = 31,00,
P < 0,001, Tabela 5).

Tabela 4. Valores do teste U de Mann-Whitney para as diferenças interespecíficas entre as categorias do
índice de forrageamento entre T. hispidus e T. semitaeniatus nas estações chuvosa e seca e chuvosa. TP =
tempo parado em (%) durante a observação, NAP = Número de ataques sobre presas, DP = distância
percorrida (cm) e NM = número de movimentos realizados. Município de Lagoa Nova, Rio Grande do
Norte. Março e Setembro de 2015.
Estação
Chuvosa
Seca

TP (%)

NAP

DP

NM

U = 59,50, p = 0,006* U = 77,00, p = 0,030*

U = 81,50, p = 0,049*

U = 50,00, p = 0,002*

U = 100,50, p = 0,841

U = 104,50, p = 0,983

U = 96,00, p = 0,692

U = 96,00, p = 0,641

* indica diferenças significativas P < 0,05.

74

Tabela 5. Valores do teste U de Mann-Whitney para as diferenças intraespecíficas entre as estações
chuvosa e seca para T. hispidus e T. semitaeniatus. TP = tempo parado em (%) durante a observação, NAP
= Número de ataques sobre presas, DP = distância percorrida e NM = número de movimentos realizados.
Município de Lagoa Nova, Rio Grande do Norte. Março e Setembro de 2015.
Espécies
Tropidurus hispidus

TP (%)

NAP

U = 90,50, p = 0,231

U = 82,50, p = 0,103

DP

NM

U = 116,50, p = 0,890 U = 112,00, p = 0,750

Tropidurus semitaeniatus U = 32,50, p = 0,001* U = 41,00, p = 0,001* U = 70,00, p = 0,051 U = 31,00, p < 0,001*
* indica diferenças significativas P < 0,05.

Comparando os dados do comportamento de forrageamento desse estudo com os
dados obtidos no trabalho realizado por Kolodiuk et al. (2009) em área stricto sensu de
Caatinga para as mesmas espécies utilizando a mesma metodologia observamos uma
diferença significativa no tempo parado para T. hispidus e em T. semitaeniatus na estação
seca, onde ambas espécies permaneceram mais tempo paradas na Caatinga lato sensu
(Tabelas 6 e 7). Na categoria número de ataques sobre presas observamos diferenças
significativas para T. hispidus nas duas estações e para T. semitaeniatus na estação
chuvosa, visto que o número de ataques durante a estação chuvosa foi maior na Caatinga
lato sensu (Tabelas 6 e 7). Para a categoria distância percorrida, não ocorreram diferenças
significativas entre as duas espécies. Para a categoria número de movimentos, T. hispidus
apresentou um número de movimentos significativamente maior na caatinga lato sensu
durante a estação chuvosa e na Caatinga stricto sensu durante a seca, o mesmo aconteceu
para a espécie T. semitaeniatus (Tabelas 5 e 6).
Tabela 6. Diferenças das categorias de comportamento de forrageamento dos dados de Caatinga lato sensu,
com os de Caatinga stricto sensu realizado por Kolodiuk et al. (2009) para as estações chuvosa e seca das
espécies T. hispidus e T. semitaeniatus. TP = tempo parado em (%) durante a observação, NAP = Número
de ataques sobre presas, DP = distância percorrida e NM = número de movimentos realizados. Município
de Lagoa Nova, Rio Grande do Norte. Março e Setembro de 2015.
Espécie

Estação

TP (%)

NAP

DP

NM

Tropidurus

Chuvosa

U = 107,00, p = 0,834

U = 62,00, p = 0,021*

U = 92,50, p = 0,415

U = 90,50, p = 0,367*

hispidus

Seca

U = 14,00, p < 0,001*

U = 60,50, p = 0,036*

U = 98,00, p = 0,760

U = 40,00, p = 0,004*

Tropidurus

Chuvosa

U = 257,50, p = 0,528

U = 172,00, p = 0,017*

U = 150,00, p = 0,005

U = 181,50, p = 0,031*

semitaeniatus

Seca

U = 18,00, p < 0,001*

U = 75,50, p = 0,257

U = 91,00, p = 0,748

U = 40,50, p = 0,008*

* indica diferenças significativas P < 0,05.
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Tabela 7. Médias e desvios padrão observados para as seguintes categorias: TP = tempo parado em (%)
durante a observação; NAP = Número de ataques sobre presas; DP = distância percorrida e NM = número
de movimentos realizados, pelas espécies Tropidurus hispidus e Tropidurus semitaeniatus nas estações
chuvosa e seca nas fitofisionomias de Caatinga lato sensu da área serrana do município de Lagoa Nova,
RN e na Caatinga stricto sensu da Estação Ecológica do Seridó – ESEC Seridó, município de Serra Negra
do Norte, RN.
Espécie
Tropidurus
hispidus

Tropidurus
semitaeniatus

Estação

Caatinga

N

TP (%)

NAP

DP

NM

Chuvosa

lato sensu

16

99,17 ± 1,13

1,38 ± 1,80

224,38 ± 231,42

5,75 ± 6,91

stricto sensu

14

99,34 ± 0,70

0,29 ± 0,61

165,00 ± 186,58

3,43 ± 3,45

lato sensu

15

99,54 ± 0,33

0,80 ± 2,28

242,67 ± 247,08

3,87 ± 2,74

stricto sensu

14

98,03 ± 2,38

2,00 ± 2,28

234,57 ± 240,93

8,64 ± 5,91

lato sensu

17

98,76 ± 0,66

3,53 ± 3,44

335,41 ± 172,93

13,41 ± 7,02

stricto sensu

34

98,20 ± 1,66

1,59 ± 2,19

196,59 ± 151,97

9,03 ± 6,58

lato sensu

14

99,52 ± 0,26

0,50 ± 0,65

227,86 ± 233,50

4,29 ± 2,52

stricto sensu

14

97,85 ± 2,32

1,21 ± 1,47

174,07± 96,92

10,00 ± 7,03

Seca

Chuvosa
Seca
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6. DISCUSSÃO
As médias das temperaturas corpóreas de T. hispidus e T. semitaeniatus não
apresentaram diferenças significativas interespecíficas, nem quando analisadas
sazonalmente; este fato de que espécies próximas na escala filogenética mantêm uma
correspondência e conservatividade em termos de temperatura corpórea, quando se
encontram em atividade, já foi estimado desde os trabalhos realizados por C. M. Borget
no século passado (Bogert, 1949; Bogert, 1959). Estudos mais recentes confirmam essa
correspondência (Mesquita & Colli, 2003; Kiefer et al., 2005).
Embora a filogenia seja um importante componente na determinação da
temperatura corpórea (Kohlsdorf & Navas, 2006), a influência do ambiente pode ser
detectada quando populações diferentes estão submetidas a ambientes térmicos distintos
(Vitt & Colli, 1994; Kiefer et al., 2005). A temperatura corpórea média de T. hispidus e
T. semitaeniatus encontrada em estudo em área de Caatinga stricto sensu (33,6ºC e 35,1ºC
respectivamente) apresentou uma diferença significativa (Ribeiro & Freire, 2010). Essas
temperaturas mais elevadas para T. semitaeniatus em área de Caatinga stricto sensu
sugerem que essa espécie deve ser mais sensível às variações do ambiente térmico do que
sua espécie congenérica.
Os resultados das regressões lineares entre as temperaturas corpóreas com as
temperaturas do ar e do substrato só apresentaram relações significativas para a espécie
T. semitaeniatus (Figuras 3 e 4), provavelmente o fato de apresentar um achatamento
dorso-ventral, aumentando a superfície de contato com o substrato e pelo seu habitat
estritamente saxícola, essa espécie deve ser mais dependente das fontes de calor do ar e
do substrato para a sua termorregulação do que T. hispidus.
Um estudo realizado com dez populações da espécie de Tropidurus torquatus, em
restingas da costa leste do Brasil, apresentou o resultado segundo o qual todas as
populações estudadas apresentaram a temperatura corpórea significativamente
relacionada com as temperaturas ambientais (Kiefer et al., 2005). Essas variações de
forma de termorregulação entre as diferentes espécies de lagartos, em que cada espécie
tende a utilizar determinadas fontes de calor em maior ou menor grau para sua
termorregulação, já foram verificadas em outros estudos (Vrcibradic & Rocha, 2002,
Novaes-e-Silva & Araújo, 2008).
Os resultados do comportamento termorregulatório mostraram que, em área de
Caatinga lato sensu, as duas espécies de tropidurídeos não diferem muito em
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comportamento termorregulatório, embora T. semitaeniatus se exponha mais ao sol do
que T. hispidus durante a estação chuvosa (Tabela 1).
Em relação às variações sazonais, T. hispidus não apresentou diferenças
significativas no comportamento termorregulatório entre as estações chuvosa e seca, já
T. semitaeniatus fica mais exposto ao sol durante a chuvosa que na estação seca, e mais
exposto ao filtrado durante a estação seca do que na chuvosa (Tabela 2 e Figura 5), esse
comportamento mostra que essa espécie necessita de uma maior fonte de calor através da
irradiação direta do sol durante a estação chuvosa para atender às suas necessidades
térmicas.
As diferenças entre os pares de exposição nas diferentes categorias se mostraram
de maneira similar para espécie T. hispidus quando comparadas com os resultados obtidos
para área de Caatinga stricto sensu (Ribeiro & Freire, 2010). Tropidurus hispidus não
apresentou nenhuma diferença significativa entre os pares de categoria de exposição na
estação chuvosa nas diferentes fisionomias de Caatinga. A única diferença entre os
resultados da Caatinga lato e stricto sensu foi que ocorreu diferença significativa entre os
pares de exposição ao sol e a sombra (TSl – TSb) na estação seca na área stricto sensu e
essa diferença não foi significativa na Caatinga lato sensu, ou seja, T. hispidus esteve
pouco exposto ao sol na área de Caatinga stricto sensu e essa diferença não foi
significativa em área de Caatinga lato sensu, provavelmente por apresentar uma
temperatura mais amena. Tropidurus hispidus em área de Caatinga stricto sensu necessita
de pouco tempo de exposição ao sol para atingir a temperatura ideal, que pode variar de
acordo com sua atividade (Huey, 1982).
Para T. semitaeniatus, as diferenças entre os pares de exposição nas diferentes
categorias também se mostraram de maneira similar quando comparadas com o estudo
em Caatinga stricto sensu (Ribeiro & Freire, 2010) embora tenham apresentado
diferenças significativas entre o tempo de exposição ao sol (TSl) com as outras três
categorias (TSf, TNb, TSb) nessas duas fisionomias de Caatinga na estação chuvosa, na
Caatinga stricto sensu, para a Caatinga stricto sensu, ocorreu uma diferença entre as
categorias de exposição ao sol e à sombra (TSl – TSb) essa diferença entre essas
categorias não foi encontrada para a área de Caatinga lato sensu na estação seca (Tabela
3) e provavelmente está relacionada com o fato de a temperatura mais elevada em área
stricto sensu, que chega a limitar a atividade dessa espécie nas horas mais quentes do dia
(Ribeiro, 2010), necessitando de uma estratégia de regulação comportamental de se expor
pouco ao sol, evitando assim um superaquecimento. Ainda ocorreram diferenças entre as
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categorias de exposição ao filtrado de sol com o nublado (TSf – TNb) e entre o tempo de
exposição ao nublado e sombra (TNb – TSb), ambas na estação seca, essas diferenças não
foram encontradas na Caatinga lato sensu e podem estar relacionadas às condições
climáticas na estação seca da área de Caatinga stricto sensu, com poucos episódios de
tempo nublado, diminuindo assim o tempo de exposição ao nublado por essa espécie.
Em relação ao comportamento de forrageamento, as duas espécies mudaram de
estratégia durante a estação chuvosa onde ocorreram diferenças significativas entre as
duas espécies em todas as categorias analisadas (Tabela 4). Na estação chuvosa T.
hispidus passa mais tempo parado do que T. semitaeniatus, que permanece forrageando
mais ativamente, com um maior número de movimentos, e efetivamente, percorrendo
uma distância maior. Essa mudança de estratégia deve estar relacionada com a
disponibilidade de presas que varia entre as estações do ano, conforme foi encontrado em
Caatinga stricto sensu, que durante a estação chuvosa T. hispidus se alimenta de presas
maiores do que as presas de T. semitaeniatus (Kolodiuk et al., 2010), assim não
necessitando estar muito ativo para atender suas necessidades nutricionais. Esse mesmo
padrão de mudança de estratégia na estação chuvosa ocorre em área de Caatinga stricto
sensu, sendo a única categoria que não apresenta uma diferença significativa é a distância
percorrida (DP), posto que T. semitaeniatus percorre uma distância maior do que T.
hispidus em área de Caatinga lato sensu e essa diferença não é significativa em Caatinga
stricto sensu (Kolodiuk et al., 2009).
As diferenças sazonais intraespecíficas do comportamento de forrageamento
mostraram que só a espécie T. semitaeniatus altera sua estratégia de forrageamento de
acordo com a sazonalidade, de forma que durante a estação chuvosa essa espécie se
movimenta mais, ataca mais presas e permanece menos tempo parada do que na estação
seca (Tabela 5). Essa estratégia de T. semitaeniatus se tornar um forrageador menos
sedentário durante a estação chuvosa é compensada pela tomada de decisão em relação
ao custo–benefício de acordo com a disponibilidade de presas que leva em consideração
não somente os benefícios do tipo de alimento, mas também leva em consideração os
riscos associados à decisão do forrageamento, para assim buscar um forrageamento ótimo
de acordo com as características ambientais (Krebs & Davies, 1997; Araújo & Lopes,
2011).
Comparando os dados obtidos nesse estudo com os dados de outras populações
dessas mesmas espécies em área de Caatinga stricto sensu (Kolodiuk et al., 2009),
constata-se que as estratégias do comportamento de forrageamento se diferenciam entre
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as fisionomias de Caatinga, principalmente pelo fato de as duas espécies forragearem de
forma mais ativa durante a estação chuvosa na Caatinga lato sensu, quando as duas
espécies se movem mais e possuem um maior número de ataques às presas. Já para a
estação seca observamos que as espécies se comportaram como forrageadoras mais ativas
na Caatinga stricto sensu, onde ambas as espécies se moveram mais, T. hispidus atacou
mais presas e T. semitaeniatus passou menos tempo parado (Tabela 6 e 7).
Desta forma, o comportamento de forrageamento para as duas espécies é alterado
de forma sazonal e também nas diferentes fisionomias de Caatinga, visto que de acordo
com os fatores ambientais de disponibilidade de presas e condições climáticas, alteram o
comportamento buscando o forrageamento ótimo numa perspectiva custo-benefício,
aumentando ou diminuindo a sua atividade.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os registros de espécies de lagartos de distribuição relictual na Caatinga, como
Acratosaura mentalis, Enyalius bibronii e Anotosaura vanzolinia, na Serra de Santana,
Lagoa Nova/RN, confirmam o padrão de distribuição de espécies de lagartos relictuais
para Caatinga lato sensu. Constatou-se ainda a formação de três grupos de acordo com as
diferentes fitofisionomias de Caatinga do nordeste brasileiro, cuja variação na
composição de espécies está relacionada com a altitude, temperatura e solo arenoso.
A comunidade de lagartos da Caatinga lato sensu da Serra de Santana, Lagoa
Nova/RN está estruturada quanto ao uso do espaço, indicando uma influência
significativa de fatores ecológicos contemporâneos sobre essa taxocenose. O uso não
aleatório do componente espacial deve indicar presença de interações competitivas que
influenciam a seleção dos habitats e microhabitats utilizados.
As espécies de lagartos tropidurídeos em área de Caatinga lato sensu, não
diferem em comportamento termorregulatório, embora Tropidurus semitaeniatus se
exponha mais ao sol do que Tropidurus hispidus durante a estação chuvosa. Em relação
ao comportamento de forrageamento, as duas espécies se comportaram de maneira
similar na estação seca, mudando de estratégia durante a estação chuvosa, e, comparando
com a Caatinga stricto sensu, verificou-se que as duas espécies forrageiam de forma mais
ativa durante a estação chuvosa na Caatinga lato sensu.
Por fim, alertamos sobre a importância de políticas de conservação para áreas
de Caatinga, especialmente para áreas serranas de exceção (Caatinga lato sensu), por
abrigarem em sua composição de espécies, aquelas com distribuição relictual e restritas
às suas condições ambientais, provavelmente mais sensíveis às ações antrópicas.
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APÊNDICE 1: Fotografias das espécies de anfisbenas e lagartos registradas na área
estudada, Serra de Santana, Lagoa Nova, Rio Grande do Norte, Brasil. 2014. Fotos: M.
M. Ribeiro.

(A) Amphisbaena lumbricalis, (B) Amphisbaena pretrei, (C) Dipoglossus lessonae
adulto, (D) Dipoglossus lessonae juvenil, (E) Hemidactylus agrius, (F) Hemidactylus
brasilianus.
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(G) Hemidactylus mabouia, (H) Lygodactylus klugei, (I) Acratosaura mentalis, (J)
Anotosaura vanzolinia, (K) Vanzosaura multiscutata, (L) Iguana iguana.
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(M) Enyalius bibronii, (N) Brasiliscincus heathi, (O) Gymnodactylus geckoides, (P)
Phyllopezus periosus, (Q) Phyllopezus pollicaris, (R) Polychrus acutirostris.
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(S) Coleodactylus meridionalis, (T) Ameiva ameiva, (U) Salvator merianae, (V)
Ameivula ocellifera, (W) Tropidurus hispidus, (X) Tropidurus semitaeniatus.
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APÊNDICE 2: Fotografias das espécies de serpentes registradas na área estudada, Serra
de Santana, Lagoa Nova, Rio Grande do Norte, Brasil. 2014. Fotos: M. M Ribeiro.

(A) Oxybelis aeneus, (B) Erythrolamprus poecilogyrus, (C) Leptodeira annulata, (D)
Oxyrhopus trigeminus, (E) Philodryas olfersii, (F) Thamnodynastes almae.
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(G) Tamnodynastes sp., (H) Xenodon merremii, (I) Micrurus ibiboboca, (J) Epictia
borapeliotes, (K) Bothrops erythromelas.
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