UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CENTRO DE BIOCIÊNCIAS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

ECOLOGIA TÉRMICA E TRÓFICA DE POPULAÇÃO DE Phyllopezus periosus
RODRIGUES, 1986 (SQUAMATA, PHYLLODACTYLIDAE) EM ÁREA
PROTEGIDA NA CAATINGA

CRISTIANE NIKELY SILVA PALMEIRA

NATAL/RN
2017

ii

CRISTIANE NIKELY SILVA PALMEIRA

ECOLOGIA TÉRMICA E TRÓFICA DE POPULAÇÃO DE Phyllopezus periosus
RODRIGUES, 1986 (SQUAMATA, PHYLLODACTYLIDAE) EM ÁREA
PROTEGIDA NA CAATINGA

Dissertação apresentada ao Programa de
Pós-Graduação em Ciências Biológicas da
Universidade Federal do Rio Grande do
Norte como requisito para obtenção do
título de Mestre em Ciências Biológicas,
Área de concentração Biodiversidade.

Orientadora: Profª. Drª. Eliza Maria Xavier Freire

NATAL/RN
2017

iii

Catalogação

Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN
Sistema de Bibliotecas - SISBI
Catalogação de Publicação na Fonte. UFRN - Biblioteca Setorial Prof. Leopoldo Nelson - -Centro de Biociências
– CB
Palmeira, Cristiane Nikely Silva.
Ecologia térmica e trófica de população de Phyllopezus periosus
Rodrigues, 1986 (SQUAMATA, PHYLLODACTYLIDAE) em área protegida na
Caatinga / Cristiane Nikely Silva Palmeira. - Natal, 2017.
107 f.: il.
Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal do Rio Grande do
Norte. Centro de Biociências. Programa de Pós-Graduação em
Ciências Biológicas.
Orientadora: Prof. Dra. Eliza Maria Xavier Freire.

1. Forrageamento em lagartos - Dissertação. 2. Phyllodactylidae
- Dissertação. 3. Termorregulação - Dissertação. I. Freire, Eliza
Maria Xavier. II. Universidade Federal do Rio Grande do Norte.
III. Título.
RN/UF/BSE-CB

CDU 636.085

iv

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CENTRO DE BIOCIÊNCIAS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

A DISSERTAÇÃO: ECOLOGIA TÉRMICA E TRÓFICA DE POPULAÇÃO DE
Phyllopezus periosus RODRIGUES, 1986 (SQUAMATA, PHYLLODACTYLIDAE) EM
ÁREA PROTEGIDA NA CAATINGA

ELABORADA POR: CRISTIANE NIKELY SILVA PALMEIRA
DATA DA DEFESA: 17 de abril de 2017

BANCA EXAMINADORA

________________________________________
Profa. Dra. Eliza Maria Xavier Freire (Presidente)
Universidade Federal do Rio Grande do Norte

_________________________________________
Prof. Dr. Leonardo Barros Ribeiro
Universidade Federal do Vale do São Francisco

_________________________________________
Prof. Dr. Miguel Fernandes Kolodiuk
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte

v

“O homem é a mais insana das espécies.
Ele adora um Deus invisível e destrói a
natureza visível. Sem saber que essa
natureza que ele está destruindo é esse
Deus que ele está adorando”.
Hubert Reeves
“Um dia, alguns pesquisadores em plena
atividade de campo pediram pouso em
uma fazendola comunitária, perdida em
um remoto sertão do interior baiano. E a
resposta veio rápida e sincera, por parte
da dona da casa: Eu vou lhes dar abrigo,
porque também tenho filho no mundo.”
Ab’ Sáber, 2003

vi

AGRADECIMENTOS

Agradeço a CAPES pelo apoio financeiro através da bolsa concedida, sem a qual seria
impossível realizar esse trabalho.
À minha orientadora Profa. Dra. Eliza Maria Xavier Freire, pela oportunidade e experiências
compartilhadas nesses dois anos.
À Selma, pela amizade, por todo apoio, incentivo, inúmeros conselhos e conversas ao longo
desses seis anos de convivência. Essa conquista também teve seus créditos... minha eterna
gratidão!
Aos companheiros de laboratório Jaqueilto, Jaqueline e Raul, pelas contribuições e revisão
dos textos. A Miguel, Bruno, Jaqueline e Raul (de novo?! ...Pense em uma menina pra
perguntar!) pela ajuda com programas estatísticos, interpretação de dados e trocas de idéias...
Ana Cecília, Aguiberto e Andressa pelas conversas e os cafezinhos na UFRN. À Juliana pela
ajuda nos abstracts.
À profa Rosângela Gondim e ao biólogo Roberto Santos pela ajuda com a identificação de
algumas espécies de invertebrados.
Ao “clube das florzinhas” - Jadna, Mikaelle, Juliana e Rafaella - pela amizade, companhia,
conselhos, paciência e experiências compartilhadas nesses dois anos.
Aos amigos Guilherme e Phoeve por terem me acolhido, me adotado, por serem meus
companheiros durante esses anos. Muito obrigada!!!
Aos colegas de turma Fellipe, Marcel, Michelle, Genilsa, Thanyria e Priscilla, parceiros de
“sofrências” com as disciplinas e prazos. Agradeço pela amizade, conservas e risadas!!!
Ao meu irmão Alexsandro, pelo amor, apoio, força, conselho, paciência, compreensão e por
sempre estar comigo (pessoalmente e virtualmente)!
Aos meus pais e familiares pelo apoio e carinho constantes.
A DEUS, por sempre me dar força e ‘me carregar nos braços’ nas horas mais difíceis.

vii

SUMÁRIO

RESUMO ................................................................................................................................. ix
ABSTRACT .............................................................................................................................. x
INTRODUÇÃO GERAL ........................................................................................................ 11
1. Ecologia de lagartos em nível mundial ............................................................................... 11
2. Ecologia de lagartos no Brasil e na Caatinga ...................................................................... 12
3. Infraordem Gekkota - os gecos ou “lagartixas” .................................................................. 13
4. Ecologia térmica em gecos ................................................................................................. 17
5. Dieta e modos de forrageamento em gecos ........................................................................ 19
METODOLOGIA GERAL ..................................................................................................... 22
1. Área de estudo ..................................................................................................................... 22
2. Procedimentos metodológicos............................................................................................. 24

CAPÍTULO 1 - Uso de hábitats e Ecologia térmica de Phyllopezus periosus (Squamata:
Phyllodactylidae) em Área Protegida na Caatinga, nordeste do Brasil .................................. 25
Resumo .................................................................................................................................... 25
Abstract ................................................................................................................................... 26
Introdução ............................................................................................................................... 27
Material e métodos .................................................................................................................. 28
Área de estudo ............................................................................................................. 28
Procedimentos metodológicos ..................................................................................... 29
Análises de dados ........................................................................................................ 31
Resultados ............................................................................................................................... 32
Discussão ................................................................................................................................ 41
Referências bibliográficas ....................................................................................................... 49

CAPÍTULO 2 - Dieta e comportamento de forrageamento do geco noturno Phyllopezus
periosus (Squamata: Phyllodactylidae) em Área Protegida no semiárido brasileiro .............. 60
Resumo .................................................................................................................................... 60
Abstract ................................................................................................................................... 61
Introdução ............................................................................................................................... 62
Material e métodos .................................................................................................................. 63

viii

Área de estudo ............................................................................................................. 63
Coleta e análise de dados sobre dieta - campo e laboratório ....................................... 64
Comportamento de forrageamento .............................................................................. 67
Resultados ............................................................................................................................... 68
Dieta ............................................................................................................................ 68
Comportamento de forrageamento .............................................................................. 75
Discussão ................................................................................................................................ 76
Referências bibliográficas ....................................................................................................... 82

CONSIDERAÇÕES FINAIS DA DISSERTAÇÃO .............................................................. 91
REFERÊNCIAS DA PARTE INTRODUTÓRIA DA DISSERTAÇÃO ............................... 92
APÊNDICE ........................................................................................................................... 107
Licença de coleta SISBIO ..................................................................................................... 108

ix

RESUMO

Dentre as famílias de lagartos que habitam o semiárido brasileiro, destaca-se
Phyllodactylidae, e nesta, em especial o gênero Phyllopezus, com as espécies P. pollicaris e
P. periosus. A primeira possui distribuição ampla na Caatinga e em outras formações abertas
brasileiras, enquanto que P. periosus é endêmica e com distribuição restrita a algumas áreas
de Caatinga. Diante destes fatos, este estudo teve como objetivos registrar e analisar a
ecologia térmica, dieta e modo de forrageamento de P. periosus, na tentativa de identificar
fatores que possam influenciar a aparente distribuição relictual desta espécie na Caatinga.
Foram realizadas duas excursões nos meses de julho e outubro de 2015, com duração de dez
dias cada à Estação Ecológica do Seridó (ESEC Seridó), Unidade de Conservação da
Caatinga no Estado do Rio Grande do Norte. Foram coletados 45 espécimes de P. periosus
para os quais foram mensuradas a temperatura corporal do lagarto e as temperaturas
ambientais (substrato e ar); todos os espécimes foram soltos em seguida. Para análise da dieta
e comportamento alimentar foi utilizada a técnica de regurgitação forçada do alimento, além
de gravações das descrições observadas sobre a atividade de forrageamento dos lagartos.
Phyllopezus periosus utilizou como hábitat, principalmente, os afloramentos rochosos com
fendas, apresentou hábito noturno com tendência bimodal, e picos de atividades das 18:00 às
20:59 h e de 01:00 até as 04:59 h. Não houve diferença significativa na temperatura corporal
entre machos e fêmeas, porém os juvenis apresentaram temperatura do corpo mais elevada
que os adultos. A temperatura média corporal de 28,5 ± 2,1°C foi influenciada pelas
temperaturas das variáveis analisadas, porém apresentou maior relação com a temperatura do
substrato, demonstrando que esta espécie é tigmotérmica. Quanto à dieta, nos 31 estômagos
com conteúdo foram identificadas 107 presas pertencentes a 19 categorias de itens
alimentares. Houve diferença na composição da dieta entre espécimes adultos e juvenis, mas
não entre os sexos. Os indivíduos observados passaram em média 1,72 ± 1,94% do tempo em
movimento (PTM) e apresentaram cerca de 0,37 ± 0,32 movimento por minuto (MPM),
indicando modo de forrageamento do tipo senta-e-espera ou “de espreita”. A predominância
de cerca de 91% dos lagartos no uso do habitat “grandes afloramentos rochosos com fendas
profundas” pode constituir um dos fatores que contribuem para a distribuição relictual de P.
periosus.
Palavras-chave: Uso de hábitats e microhábitats por lagartos Phyllodactylidae, Dieta e
forrageamento em lagartos Phyllodactylidae, Termorregulação em lagartos da Caatinga

x

ABSTRACT

Among the families of lizards that inhabit the Brazilian semiarid, Phyllodactylidae stands out,
and in this, especially the genus Phyllopezus, with the species P. pollicaris and P. periosus.
The first one has a wide distribution in the Caatinga and in other open Brazilian formations,
while P. periosus is endemic and with restricted distribution to some Caatinga areas. Given
these facts, this study aimed to record and analyze the thermal ecology, diet and mode of
foraging behavior of P. periosus, in an attempt to identify factors that may influence the
apparent relictual distribution of this species in the Caatinga. Two excursions were carried out
in the months of July and October de 2015, with a duration of ten days each, to the Seridó
Ecological Station (ESEC Seridó), Caatinga Conservation Unit in the State of Rio Grande do
Norte. Forty-five specimens of P. periosus were collected for which the body temperature of
the lizard and the environmental temperatures (substrate and air) were measured; all
specimens were then released. For each specimen of P. periosus collected were measured the
body temperature of the lizard and the environmental temperatures (substrate and air). For the
analysis of the diet and feeding behavior was used the technique of forced regurgitation of the
food, as well as recordings of the descriptions observed on the foraging activity of the lizards.
Phyllopezus periosus used as habitat rocky outcrops with crevices, presented a nocturnal habit
with a bimodal tendency, with peaks from 18:00 to 20:59 h and from 01:00 to 04:59 h. There
was no significant difference in body temperature between males and females, but juveniles
had higher body temperature than adults. The mean body temperature of 28.5 ± 2.1 °C was
influenced by the temperatures of the analyzed variables, but showed a higher relation with
the temperature of the substrate, demonstrating that this species is tigmothermic. In the diet,
of the 31 stomachs with content, 107 prey belonging to 19 categories of food items were
identified. There was a difference in diet composition between adult and juvenile specimens,
but not between the sexes. The observed individuals spent on average 1.72 ± 1.94% of the
time in movement (PTM) and presented about 0.37 ± 0.32 movements per minute (MPM),
indicating the mode of foraging of the type sit-and-wait or “lurking”. The predominance of
about 91% of lizards in habitat use "large rocky outcrops with deep cracks" may be one of the
contributing factors for the relictual distribution of P. periosus.
Key words: Habitat and microhabitat use by lizards Phyllodactylidae, diet and foraging in
lizards Phyllodactylidae, thermoregulation in Caatinga lizards
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INTRODUÇÃO GERAL

Este estudo trata da ecologia térmica e trófica de população de Phyllopezus periosus
Rodrigues, 1986 em área protegida da Caatinga e, para tanto, é fundamental uma síntese
acerca dos estudos sobre Ecologia de Lagartos em níveis mundial, nacional e regional que o
subsidie, conforme os respectivos tópicos a seguir.

1.

Ecologia de lagartos em nível mundial

Em 1957, HUTCHINSON realizou estudos sobre ecologia utilizando os conceitos até
então elaborados por VOLTERRA (1926) e LOTKA (1932), testando os fatores que
contribuíam para a sobrevivência e manutenção das populações, constatando que nos nichos
fundamentais são necessários espaço, tempo e alimento, e que um recurso depende do outro
para a obtenção do sucesso das espécies e suas populações.
A partir daí, estudos sobre ecologia de lagartos avançaram após MILSTEAD (1967)
publicar o livro “Lizard Ecology: a Symposium”, apresentando o resultado de suas pesquisas
sobre a utilização dos nichos por esses animais (SILVA & ARAÚJO, 2008); esta publicação
foi o grande ponto de partida para os estudos clássicos sobre comunidades de lagartos em
várias localidades no mundo, investigados sob vários aspectos por PIANKA (1973, 1974,
2014); PIANKA & PIANKA (1976); HUEY (1982); VITT (1990, 1995) entre outros. Os
estudos sobre ecologia e biologia de lagartos são de grande valia e vêm contribuindo para a
capacidade de previsão de eventos de extinção, de fragmentação e destruição de hábitats
(CARVALHO & ARAÚJO, 2004).
Além disso, os lagartos constituem o grupo mais diverso dentre os répteis, com
aproximadamente 6.300 espécies no mundo (UETZ et al. 2016), e são considerados
organismos modelos para estudos em ecologia e evolução, devido ao sucesso em suas
histórias de vida (VITT & PIANKA, 1994), pois suas diferenças no período de atividade, na
temperatura do corpo e no uso do espaço, são dependentes e estão inter-relacionadas de
maneira muito complexa (ROCHA, 1994; VITT & CALDWELL, 2014). São também mais
facilmente observados em campo, abundantes, taxonomicamente bem estudados, além de fácil
manuseio e captura (ROCHA, 1994; SILVA et al. 2006).
A ecologia de lagartos vem sendo investigada amplamente com estudos relacionando a
morfologia (ex. GOODMAN et al. 2008; DAZA et al. 2009; MEIRI, 2010), desempenho
(AUTUMN et al. 1999; SCHULTE II et al. 2004; GOODMAN et al. 2008; BRANDT et al.
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2015) e fisiologia (ex. BRATTSTROM, 1965; HUTCHISON & MANESS, 1979; HUEY,
1982; ANGILLETTA et al. 1999), tanto por meio de trabalhos em campo, como em
laboratório (ex. COWLES & BOGERT, 1944; LIGHT et al. 1966; ANGILLETTA et al.
1999; MCCONNACHIE et al. 2009).
Grande parte desses estudos, entretanto, foi realizada em regiões áridas, apropriadas à
regulação da temperatura dos lagartos e, por isso, muitos dos modelos e padrões ecológicos
foram estabelecidos com espécies de comunidades dos desertos australianos, africanos e
norte-americanos (ex. PIANKA, 1973; HUEY & PIANKA, 1981; PIANKA, 1986). Nesses
ambientes, os estudos com lagartos são favoráveis por existir maior riqueza e abundância de
espécies (SILVA & ARAÚJO, 2008).
Cabe destacar, entretanto, que apesar do aumento significativo de estudos ecológicos,
a maioria concentra-se sobre as espécies diurnas e suas relações com o ambiente, uma vez que
são em alta diversidade e maior densidade do que as espécies noturnas (KEARNEY &
PREDAVEC, 2000; POUGH et al. 2008).

2.

Ecologia de lagartos no Brasil e na Caatinga

Os primeiros estudos com lagartos no Brasil surgiram na década de 1940 e abordaram
aspectos sobre história natural (VANZOLINI, 1948, 1974; VANZOLINI et al. 1980;
RODRIGUES, 1987), descrição de novas espécies (VANZOLINI, 1953; VANZOLINI et al.
1980;

RODRIGUES,

1986),

distribuição

geográfica

(VANZOLINI,

1948,

1974;

VANZOLINI et al. 1980; RODRIGUES, 1987) e taxonomia/sistemática (VANZOLINI,
1953; VANZOLINI et al. 1980; RODRIGUES, 1987).
Mais recentemente, estudos sobre ecologia de lagartos brasileiros têm recebido grande
atenção em diferentes biomas, tais como, Cerrado (NOGUEIRA et al. 2009; MESQUITA et
al. 2015; SOUZA et al. 2015), Pantanal (STRÜSSMANN et al. 2007; AQUINO, 2010;
STRÜSSMANN et al. 2010; ALBUQUERQUE et al. 2013), Mata Atlântica (ROCHA et al.
2009; SOUSA & FREIRE, 2011; GARDA et al. 2014; SANTANA et al. 2014), Amazônia
(ROCHA & BERGALLO, 1990; PRUDENTE et al. 2013; MESQUITA et al. 2015a;
MACEDO et al. 2016), Pampas (ARRUDA, 2009; WINCK et al. 2011; VIEIRA, 2012;
PIETCZAK et al. 2013) e Caatinga (FREIRE et al. 2009; SALES et al. 2012; ANDRADE et
al. 2013; SILVA et al. 2015).
No caso da Caatinga, um bioma exclusivamente brasileiro e importante espaço
semiárido da América do Sul, compreende uma área total de aproximadamente 982.563,3
km2, cerca de 18,2% do território do Brasil, abrangendo os Estados do Maranhão, Piauí,
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Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e norte de Minas
Gerais (LINS & CARVALHO, 2005). Estudos realizados na Caatinga demonstram que sua
fauna e flora resultam de processos complexos que levaram à sobreposição de comunidades
que viveram em tempos diferentes nesse espaço geográfico (RODRIGUES, 2003),
proporcionando o endemismo de alguns organismos (LEAL et al. 2003; LEAL et al. 2005).
Em adição, pesquisas sobre lagartos da Caatinga vêm sendo realizadas com diferentes
abordagens, desde comportamento de termorregulação (RIBEIRO & FREIRE, 2010; SALES
et al. 2011b) e forrageamento (KOLODIUK et al. 2010; RIBEIRO & FREIRE, 2011; SALES
& FREIRE, 2015), a filogenia (BRITO et al. 2014; WERNECK et al. 2015), ecologia trófica
(SALES et al. 2011a; SALES et al. 2012; OLIVEIRA & PESSANHA, 2013), diversidade
(ANDRADE et al. 2013; PASSOS et al. 2016), ecologia térmica (SALES et al. 2011b;
PASSOS et al. 2013; FERREIRA et al. 2014) até história natural (MESQUITA et al. 2013;
GARDA et al. 2014; SANTANA et al. 2014; SANTOS et al. 2015), gerando informações
relevantes sobre como esses animais estão se comportando ao longo do tempo nesses
ambientes que mudam abruptamente sua fisionomia em resposta à escassez de água,
demonstrando grande capacidade adaptativa.
Em meio a esses estudos ecológicos, algumas famílias de lagartos do semiárido
brasileiro vêm sendo mais estudadas, provavelmente por serem abundantes e de fácil captura
em campo, tais como Tropiduridae (RIBEIRO & FREIRE, 2010, 2011; SANTANA et al.
2011; GOMES et al. 2015), Teiidae (SALES et al. 2012; SANTOS et al. 2015; SALES &
FREIRE, 2015), Gymnophthalmidae (CARVALHO et al. 2010; FREIRE et al. 2012;
SANTOS et al. 2012; SOUZA et al. 2015) e Gekkonidae (ANJOS et al. 2011; ANDRADE,
2014; COSTA, 2014; JORGE et al. 2014); o mesmo não ocorre com espécies da Família
Phyllodactylidae, daí a relevância deste estudo sobre espécie endêmica da Caatinga
pertencente a essa Família da Infraordem Gekkota.

3.

Infraordem Gekkota - os gecos, “bribas” ou “lambe-ôias”

O grupo Gekkota, formado pelos lagartos mais conhecidos como gecos, é composto
por cerca de 1.600 espécies distribuídas entre as famílias Gekkonidae, Carphodactylidae,
Diplodactylidae, Eublepharidae, Phyllodactylidae, Sphaerodactylidae e Pygopodidae (UETZ
et al. 2016). São lagartos pequenos de pele muito delicada que variam em tamanhos desde os
menores, como por exemplo, Sphaerodactylus ariasae, com cerca de 1,6 cm de comprimento
(HEDGES & THOMAS, 2001) até aproximadamente 35 cm de comprimento total (Gekko
gecko – ROOTS, 2006). Possuem cauda quase tão longa quanto o comprimento rostro-
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cloacal, além de apresentar uma variedade de texturas, formas e tamanhos (SILVA &
ARAÚJO, 2008) e cerca de 75% do total desses animais são noturnos (ROOTS, 2006).
A estrutura dos dedos é a característica mais marcante nesse grupo, permitindo que
muitos gecos escalem superfícies lisas e explorem substratos invertidos ou perpendiculares
(VANZOLINI et al. 1980; PIANKA & SWEET, 2005; DAZA et al. 2009; METALLINOU et
al. 2015). A maioria das espécies escaladoras e terrestres possui nas partes ventrais dos dedos
almofadas cobertas com lamelas digitais adesivas, e têm garras afiadas. Em alguns gecos, as
almofadas e as lamelas adesivas foram perdidas; essa adaptação está relacionada aos hábitos
desses animais (VANZOLINI et al. 1980; PIANKA & SWEET, 2005; ROOTS, 2006).
Esses lagartos são considerados termorreguladores tigmotérmicos (BRATTSTROM,
1965; SIEVERT & HUTCHISON, 1988; HEINICKE et al. 2011; LARA-RESENDIZ et al.
2013) ou termoconformistas (VITT & ZANI, 1997; ROCHA et al. 2009; FERREIRA et al.
2014; TAN & SCHWANZ, 2015), tolerando uma ampla gama de temperaturas corporais
desde 15,1 a 38,9°C (SINERVO et al. 2010).
Essa extensa faixa térmica resultou de adaptações às restrições térmicas as quais esses
gecos são submetidos, e que resultam no aumento do período de atividade noturno com pico
de indivíduos ativos, provavelmente, nos horários mais quentes ao longo da noite
(KINGSBURY, 1989; DÍAZ, 1997; KEARNEY & PREDAVEC, 2000; AURICH et al. 2011;
FERREIRA et al. 2014). O uso e distribuição no espaço são em maiores registros para os
ambientes saxícolas, que proporcionam microhábitats com fontes de calor ideais para a
termorregulação (DIAL, 1978; KEARNEY, 2002; VITT & CALDWELL, 2014;
METALLINOU et al. 2015).
Em relação ao hábito alimentar, os gecos são considerados forrageadores senta-eespera ou de espreita, se movimentando em curtas distâncias, porém retornam e permanecem
no local inicial, aguardando as presas entrarem em seu campo de visão para então capturá-las.
Além disso, podem utilizar a detecção de sinais químicos para discriminar presas potenciais
presentes no ambiente (WERNER et al. 1997; VIDAL & HEDGES, 2009; VITT &
CALDWELL, 2014). No geral, são considerados animais territorialistas (VITT et al. 2000;
SILVA & ARAÚJO, 2008; VITT & CALDWELL, 2014).
Embora existam trabalhos sobre a ecologia de gecos por todo o mundo
(BRATTSTROM, 1965; PIANKA & PIANKA, 1976; AUTUMN et al. 1999; AGUILAR &
CRUZ, 2010; PIANKA, 2013), o conhecimento sobre algumas espécies ainda é insuficiente
(KEARNEY & PREDAVEC, 2000), não contemplando a diversidade real existente.
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Na última década, a família Gekkonidae passou por um rearranjo baseado em dados
moleculares, a partir do qual dez gêneros foram inseridos na família Phyllodactylidae
(GAMBLE et al. 2008). Atualmente, esta família compreende cerca de 130 espécies (UETZ
et al. 2016), amplamente distribuídas entre os países no Oriente Médio, África do Norte,
Região do Mediterrâneo, sul da Europa, América do Norte, Central, até América do Sul e
Ilhas do Caribe (CANSECO-MÁRQUEZ & GUTIÉRREZ-MAYÉN, 2010; VITT &
CALDWELL, 2014; AURICH et al. 2015; UETZ et al. 2016).
Os gecos nativos do Brasil compreendem 35 espécies e 11 gêneros distribuídos em
três famílias: Gekkonidae (Hemidactylus e Lygodactylus), Sphaerodactylidae (Chatogekko,
Coleodactylus, Gonatodes, Lepidoblepharis e Pseudogonatodes) e Phyllodactylidae
(Gymnodactylus, Homonota, Phyllopezus e Thecadactylus) (COSTA & BÉRNILS, 2014). O
conjunto dessas espécies possui distribuição em todos os biomas brasileiros, se alimentam de
artrópodes e são noturnos em sua maioria (VANZOLINI et al. 1980; ROCHA, 1994;
BERNARDE, 2012).
No que diz respeito à família Phyllodactylidae, os espécimes apresentam pele macia,
membros posteriores e anteriores bem desenvolvidos (VITT & CALDWELL, 2014), ausência
de pálpebras móveis, corpo com pequenos tubérculos separados por escamas granulares e na
ponta dos dedos exibem lamelas grandes (CANSECO-MÁRQUEZ & GUTIÉRREZMAYÉN, 2010). Além disso, podem apresentar hábito terrestre (especialmente saxícola) e/ou
arborícolas (BERNARDE, 2012; VITT & CALDWELL, 2014; METALLINOU et al. 2015;
RIBEIRO-JÚNIOR, 2015), e são ovíparos (BERNARDE, 2012; VITT & CALDWELL,
2014). Dentre os gêneros presentes nesta família, apenas dois ocorrem no bioma Caatinga:
Gymnodactylus e Phyllopezus (FREIRE et al. 2009; GARDA et al. 2013; PEDROSA et al.
2014).
Os lagartos brasileiros do gênero Phyllopezus apresentam o corpo deprimido,
membros curtos e bem desenvolvidos, cauda robusta, além de pele fina com grânulos e
tubérculos distribuídos pela cabeça e corpo (VANZOLINI et al. 1980; RODRIGUES, 1986).
Não possuem pálpebras e não apresentam dimorfismo sexual em relação ao tamanho dos
indivíduos (RODRIGUES, 1986; RAGNER et al. 2014). Há prevalência das espécies com
hábito noturno, poucas podem ser observadas durante o dia associadas a vários tipos de
hábitats, incluindo ambientes rochosos (VANZOLINI et al. 1980; VITT & CALDWELL,
2014) e são insetívoros (VANZOLINI et al. 1980; SANTOS et al. 2013).
Alguns estudos já foram realizados sobre esse gênero, caracterizando sua ecologia e
história natural nos biomas: Mata Atlântica (LOVERIDGE, 1941; ÁVILA et al. 2009; RIGHI
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et al. 2012), Cerrado (RECODER et al. 2012; RIGHI et al. 2012), Pantanal
(ALBUQUERQUE et al. 2013) e Caatinga (VANZOLINI et al. 1980; VITT, 1995; LIMA et
al. 2011; FERREIRA et al. 2014; FREITAS et al. 2014).
A espécie objeto deste estudo, Phyllopezus periosus Rodrigues, 1986 (Figura 1) é
endêmica da Caatinga do Nordeste do Brasil, e considerada a maior espécie de geco brasileiro
(PASSOS et al. 2013); sua dieta é constituída principalmente por artrópodes (MAGGI, 2005;
FREITAS, 2013), possui hábito noturno (RODRIGUES, 1986; MAGGI, 2005; PASSOS et al.
2013) e é saxícola (RODRIGUES, 2003; PASSOS et al. 2013), por comumente ser
encontrada associada a formações rochosas. Entretanto, no trabalho de descrição dessa
espécie é mencionado que a mesma foi registrada e coletada em diversos hábitats, tais como
áreas antropizadas, formações rochosas e associados a vegetação (casca de facheiro e
touceiras de macambira) (RODRIGUES, 1986). Descrita originalmente de Cabaceiras,
Paraíba, P. periosus foi reconhecida como tendo distribuição relictual em Cabaceiras
(RODRIGUES, 1986; 2003) e no distrito de Sítio dos Nunes, município de Flores,
Pernambuco (VANZOLINI, 1974; RODRIGUES, 1986; 2003). No entanto, nos últimos 15
anos, esta espécie teve sua área de distribuição ampliada para outros Estados do nordeste, da
Bahia ao Ceará (FREIRE et al. 2000; ROBERTO & BRITO, 2004; CARVALHO et al. 2005;
FREITAS et al. 2014; SILVA et al. 2014; UETZ et al. 2016).

Figura 1. Phyllopezus periosus na Estação Ecológica do Seridó, Serra Negra do Norte, RN,
em outubro de 2015. (A) Adulto; (B) Juvenil. Fotos: C.N.S. Palmeira.
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Embora estudos sobre P. periosus tenham sido efetuados nos últimos anos, abordando
história natural (RAGNER et al. 2014), distribuição geográfica (FREIRE et al. 2000;
RODRIGUES, 2003; ROBERTO & BRITO, 2004; SILVA et al. 2014), reprodução (LIMA et
al. 2011), registro térmico (PASSOS et al. 2013) e ecologia (MAGGI, 2005; FREITAS et al.
2014; CEZAR, 2015), estes se concentraram em áreas pontuais dispersas em algumas regiões
de Caatinga, e foram um tanto superficiais em alguns aspectos ecológicos, comprometendo
um entendimento mais aprofundado sobre aspectos que possam justificar possível
relictualidade quanto à sua distribuição geográfica.

4.

Ecologia térmica em gecos

A regulação da temperatura corporal em lagartos noturnos começou a ser investigada
em meados da década de 1940, com o geco Coleonyx variegatus (COWLES & BOGERT,
1944); logo após, estudos começaram a ser realizados em diferentes regiões do mundo
(BUSTARD, 1967; PIANKA & PIANKA, 1976; AUTUMN et al. 1999; PIANKA, 2013) e
pelo Brasil (VITT & ZANI, 1997; COLLI et al. 2003; RECODER et al. 2013; FERREIRA et
al. 2014). Várias abordagens e metodologias foram adotadas, principalmente com
experimentos laboratoriais que tiveram como objetivo esclarecer como esses animais noturnos
termorregulam e mantêm suas temperaturas corporais no ambiente e suas implicações
biológicas/ecológicas; além de investigar como se comportam nos períodos de “inatividade”
(COWLES & BOGERT, 1944; LIGHT et al. 1966; CRUZ et al. 2005; LARA-RESENDIZ et
al. 2013).
A maior parte da atividade diária dos lagartos é gasta em interações com o ambiente,
sendo a temperatura um dos fatores físicos mais importantes na sua ecologia (HUEY, 1982;
SILVA & ARAÚJO, 2008; ROCHA et al. 2009), influenciando diretamente no desempenho
fisiológico, ecológico e reprodutivo (BEGON et al. 2007; SILVA & ARAÚJO, 2008;
HICKMAN et al. 2010). Esses animais utilizam fontes de calor externas para manutenção das
funções metabólicas, sendo classificados como ectotérmicos; uma vez que a regulação e
manutenção da temperatura corporal dependem unicamente da temperatura ambiental, assim
exploram o ambiente selecionando áreas com temperaturas mais favoráveis (PIANKA, 1973;
HUEY, 1982; BEGON et al. 2007; SILVA & ARAÚJO, 2008; BERNARDE, 2012).
Nessa perspectiva, ajustes morfológicos, comportamentais e fisiológicos permitem que
o lagarto mantenha a temperatura corporal dentro de um intervalo em resposta a mudanças de
temperaturas externas e internas, contribuindo para que esse indivíduo possa reunir e
processar alimentos, crescer, reproduzir e evitar a predação por outros animais (COWLES &
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BOGERT, 1944; BOGERT, 1949; ANGUILLETTA et al. 1999; SILVA & ARAÚJO, 2008).
Dependendo da fonte de calor externa utilizada, esses animais podem ser considerados
heliotérmicos, quando o calor é obtido por radiação direta, ou tigmotérmicos, quando
aproveitam o calor acumulado em alguma superfície aquecida (SILVA & ARAÚJO, 2008).
Em relação ao uso do hábitat e microhábitat por uma determinada espécie de lagarto,
pode ser definido por interações complexas entre fatores abióticos e bióticos, que obedecem
as exigências do animal, os quais incluem evitar predadores (ROCHA et al. 2009;
FERREIRA et al. 2014), competição interespecífica (SILVA & ARAÚJO, 2008; ROCHA et
al. 2009) tamanho e morfologia do próprio lagarto (PIANKA, 1973; VITT, 1986; HUEY,
1982; SILVA & ARAÚJO, 2008) e preferência térmica (DIAL, 1978; HUEY, 1982; SILVA
& ARAÚJO, 2008; ROCHA et al. 2009). Logo, a utilização do recurso espaço/ambiente é
fundamental para a ecologia e biologia desses animais ectotérmicos (SILVA & ARAÚJO,
2008; BERNARDES, 2012).
Ambientes

rochosos,

principalmente

as

fendas

das

rochas,

disponibilizam

microhábitats altamente protegidos com temperaturas e umidade mais favoráveis para os
lagartos, sendo muito importantes para resolver o problema da perda de água por evaporação
(ex. DIAL, 1978). No geral, estes ambientes são muito utilizados por algumas espécies da
família Xantusiidae (DIAL, 1978 apud W.J. MAUTZ, comunicação pessoal), Tropiduridae
(VANZOLINI et al. 1980; RIBEIRO & FREIRE, 2010), Gekkonidae (DIAL, 1978;
GROOVER, 1996; KEARNEY, 2002) e Phyllodactylidae (VITT, 1986; LARA-RESENDIZ
et al. 2013; FERREIRA et al. 2014). O tipo de comportamento termorregulatório e o uso de
diferentes fontes térmicas ambientais influenciarão fortemente os lagartos na utilização dos
microhábitats (DIAL, 1978; KEARNEY & PREDAVEC, 2000; MAIA-CARNEIRO et al.
2012; LARA-RESENDIZ et al. 2013).
Quanto aos lagartos de hábito noturno, eles são adaptados às restrições térmicas da
noite (KEARNEY & PREDAVEC, 2000), apresentando temperaturas corporais mais baixas
quando comparadas com as espécies diurnas (BRATTSTROM, 1965; VITT, 1995; SILVA &
ARAÚJO, 2008; ROCHA et al. 2009). Geralmente, a temperatura do corpo reflete a
temperatura do ambiente, assim esses lagartos são chamados de termoconformadores ou
termorreguladores passivos (HUEY, 1982; SILVA & ARAÚJO, 2008; ROCHA et al. 2009;
BERNARDE, 2012). Além disso, tendem a reter maior variação nas suas temperaturas
corporais em episódios diários, sazonais e geográficos (ROCHA et al. 2009).
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5.

Dieta e modos de forrageamento em gecos

As estratégias que os lagartos utilizam para localizar, capturar, subjugar e ingerir suas
presas são diversas e também importantes na determinação das interações entre as espécies de
uma população e seus ambientes (HUEY & PIANKA, 1981; POUGH et al. 2008). A
composição da dieta em qualquer espécie está relacionada aos aspectos ecológicos locais de
sua comunidade e sua história evolutiva (VITT, 1995; DAZA et al. 2009). Assim sendo,
através de estudos sobre alimentação podem ser obtidas informações dos tipos de itens
consumidos e a importância relativa de cada item alimentar para o predador (HUEY &
PIANKA, 1981; DAZA et al. 2009; PÉREZ Z. & BALTA, 2011; RECODER et al. 2012).
A dieta dos gecos é bem diversificada, sendo a principal fonte de alimento os
artrópodes, mas ingerem também material vegetal (SILVA & ARAÚJO, 2008; DAZA et al.
2009), vertebrados (VITT & CARVALHO, 1995; DAZA et al. 2009) e até a própria pele após
a ecdise (VITT & ZANI, 1997; DAZA et al. 2009; BERNARDE, 2012). Essa amplitude do
nicho alimentar pode ser influenciada pela distribuição temporal-espacial e a densidade das
presas (PIANKA, 1986; VITT, 1995); além disso, a teoria do forrageamento ótimo defende
que com a diminuição da disponibilidade de presas, os indivíduos tendem à dieta generalista,
e com o aumento da oferta de alimento, resulta em dieta mais seletiva das presas (PIANKA,
1986).
Os lagartos são adaptados para capturar eficientemente presa que são proporcionais ao
tamanho das suas maxilas (ROCHA & ANJOS, 2007; DAZA et al. 2009), portanto,
diferenças morfológicas no tamanho do corpo, do crânio e da boca, podem ocasionar
variações sexuais na composição da dieta, além de mudanças sazonais e ontogenéticas na
escolha de presas (VITT & ZANI, 1997; ROCHA & ANJOS, 2007; DAZA et al. 2009; VITT
& CALDWELL, 2014). As alterações ontogenéticas no tamanho do corpo permitem que os
indivíduos maiores consumam presas maiores, resultando em diferenças nos tipos de presa
consumidas (VITT & ZANI, 1997; DIAS & LIRA-DA-SILVA, 1998; ROCHA & ANJOS,
2007; COCILIO et al. 2016).
Todas essas alterações podem favorecer uma diminuição na competição intersexual
e/ou intraespecífica (VITT & CARVALHO, 1995; COLLI et al. 2003; COCILIO et al. 2016),
além de sugerir diferenças nos comportamentos de forrageamento (VITT, 1995; AOWPHOL
et al. 2006; AURICH et al. 2011; COCILIO et al. 2016). Daí o reconhecimento que a dieta
dos lagartos pode ser determinada a partir de vários fatores bióticos, como características
morfológicas e limitações fisiológicas (DAZA et al. 2009; ROCHA et al. 2009; VITT &
CALDWELL, 2014), e fatores abióticos, como precipitação - principalmente na região
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tropical - associada a temperatura, uma vez que refletem fortemente no aumento na
oferta/disponibilidade de presas (ROCHA, 1994; SILVA & ARAÚJO, 2008). Assim sendo,
pode ocorrer o aumento da taxa metabólica e o processamento mais rápido do alimento, com
grande influência nas taxas de crescimento dos lagartos (ROCHA, 1994; VITT &
CALDWELL, 2014). Como consequência, esses fatores têm sido cada vez mais investigados
a partir de pesquisas sobre ecologia trófica.
Estudos sobre os mecanismos que levam a diferenças de tamanhos e tipos de presa
estão relacionados com a morfologia e padrão de forrageamento, definindo o nicho ecológico
dos lagartos (HUEY & PIANKA 1981; COLLI et al. 2003; COCILIO et al. 2016). Dentre os
métodos de forrageamento, encontram-se desde os forrageadores ativos, caracterizados por
espécies com elevada taxa de movimentação e que se alimentam de presas sedentárias,
pequenas, que vivem em agregados, sendo muitas vezes quitinosas, e a maioria deixa pistas
químicas (por exemplo, cupins, formigas, ácaros), até espécies forrageadoras sedentárias ou
que caçam “de espreita”, caracterizadas por baixa intensidade de movimentação durante o seu
forrageamento, que consomem presas grandes, móveis e normalmente solitárias, tais como
gafanhotos, besouros e aranhas (HUEY & PIANKA 1981; SILVA & ARAÚJO, 2008;
PÉREZ & BALTA, 2011; BERNARDE, 2012).
No que diz respeito ao grupo Gekkota, grande parte das espécies é considerada
forrageadora senta-e-espera ou de espreita, tendo algumas ocorrências de plasticidade
intraindividual para estratégia intermediária por Coleonyx variegatus (ver KINGSBURY,
1989) e Gekko hokouensis (ex. WERNER et al. 1997), e de forrageamento ativo por
Goniurosaurus kuroiwae (ver WERNER et al. 2006), tratando-se de episódios de breves
pausas durante atividade intensa (semelhante ao modo de Forrageamento Ativo - FA), em
seguida longos episódios de pouca movimentação (visto em Forrageamento Senta-e-Espera FSE). WERNER et al. (1997) sugerem que essa variação no Modo de Forrageamento (MF Foraging Mode) serve para aumentar a variedade de presas acessíveis para esses caçadores
visuais noturnos. Assim, quando o alimento é mais visível o forrageador torna-se mais ativo e
oscilam entre FA e FSE, pois parados aumentam a probabilidade de capturar presas móveis,
reduzem os gastos de energia na locomoção e evitam a detecção por predadores.
Além disso, gecos que apresentam MF do tipo senta-e-espera, apresentam coloração
críptica, a principal estratégia para escapar de predadores (PIANKA, 1966; WERNER et al.
1997; SILVA & ARAÚJO, 2008; DAZA et al. 2009; VITT & CALDWELL, 2014). Nesse
contexto, dois índices têm sidousados para quantificar os modos de forrageamento dos
lagartos: número de movimentos por minutos (MTM - Number of Movements Per Minute) e
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porcentagem de tempo em movimento (PTM - Percent of Time Moving). Estes índices podem
predizer a dieta, refletindo a atividade geral durante o forrageamento (HUEY & PIANKA,
1981; WERNER et al. 1997).
Considerando a distribuição relictual atribuída a P. periosus na Caatinga, bem como as
peculiaridades de características ecológicas, tais como, uso de hábitats/microhabitats, ecologia
térmica, dieta e forrageamento, este estudo analisou esses fatores em população ocorrente na
Estação Ecológica do Seridó (ESEC Seridó), na tentativa de esclarecer suas possíveis relações
com a ocorrência e padrão de distribuição dessa espécie na Caatinga. Algumas questões foram
postuladas, quais sejam: Phyllopezus periosus é exclusivamente saxícola e, neste hábitat, usa
alguma peculiaridade? Como os indivíduos termorregulam? Existem diferenças sexuais e
ontogenéticas na dieta, uso de hábitats e período de atividade? Qual estratégia de
forrageamento é ideal para essa espécie?
A dissertação está estruturada em dois capítulos. No capítulo 1 estão expostos os
resultados sobre os mecanismos de termorregulação, o uso dos hábitats e período de atividade
dos lagartos, e a ocorrência de diferenças nas temperaturas corporais entre os meses,
intersexual e ontogenética de Phyllopezus periosus na ESEC Seridó. Especificamente, os
objetivos foram: a) registrar e analisar o uso dos hábitats, microhábitats e período de atividade
dos lagartos; b) analisar a temperatura média corporal em atividade para a população
estudada; c) avaliar as variáveis ambientes entre os meses sobre as temperaturas corporais dos
lagartos; d) aferir a influência das temperaturas ambientais (substrato e ar) sobre a
temperatura corporal de Phyllopezus periosus; e) investigar a existência de diferença na
temperatura corporal entre machos e fêmeas, adultos e juvenis; f) verificar se existe
correlação entre tamanho e o peso do lagarto com a temperatura do corpo.
No capítulo 2 foram analisadas a composição geral da dieta, a relação entre o tamanho
corporal dos lagartos e o tamanho das presas consumidas, a ocorrência de diferenças sexuais e
ontogenéticas na dieta e o comportamento quantitativo de forrageamento para P. periosus.
Especificamente, objetivou-se: a) registrar a composição da dieta e verificar existência de
diferença sexual e ontogenia entre os dois meses; b) analisar a existência e correlação entre a
composição da dieta e a disponibilidade relativa de presas no ambiente; c) registrar e analisar
quantitativamente o modo de forrageamento de P. periosus; d) testar a influência da
temperatura ambiental sobre a dieta e comportamento de forrageamento dos lagartos.
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METODOLOGIA GERAL

1.

Área de estudo

Este estudo foi realizado na Estação Ecológica do Seridó (ESEC Seridó; Figura 2),
criada pelo decreto lei n° 87.222, 31 de maio de 1982, situada entre 6°36’40” e 6°33’50” S, e
37°17’10” e 37°14’20” W. Ocupa área de 1.166,38 ha, situada no município de Serra Negra
do Norte, Rio Grande do Norte (MMA, 2004).

Figura 2. Localização do município de Serra Negra do Norte, no Estado do Rio Grande do
Norte. Em destaque, área total da Estação Ecológica do Seridó. Mapa elaborado por C.N.S.
Palmeira.
A maior parte da vegetação da Caatinga lato sensu no Seridó do RN não é diferente da
encontrada na ESEC, onde é constituída por uma caatinga arbustiva com máximo de 250 cm
de altura e DAP (Diâmetro a Altura do Peito) que pode chegar a 6 cm; caatinga arbórea com
máximo de 600 cm de altura e DAP alcançando 83 cm; e uma caatinga mais aberta com largas
extensões de herbáceas de porte baixo que pode chegar a 160 cm. No geral a serapilheira é
escassa e, onde há acúmulo, este pode chegar a 1,5 cm. A área na qual foram desenvolvidas as
atividades de pesquisa compreende cerca de 8,5% da área total da ESEC Seridó e contém
afloramentos que variam de 47 a 56.000 m2 de extensão e altura entre 2 a 12 metros.
A ESEC Seridó encontra-se localizada na Ecorregião Depressão Sertaneja
Setentrional, que compreende a maior parte dos Estados da Paraíba, Rio Grande do Norte e
Ceará, prolongando-se até uma curta faixa no Estado do Piauí. Esta região do Seridó tem
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como características o relevo suave ondulado com montículos residuais, solos pedregosos e
mais rasos quando comparados ao restante da Ecorregião. Além disso, possui uma alta
fertilidade natural e um largo potencial de minério. As altitudes variam de 100 até 400 m, com
elevações de 400 a 700 m (VELLOSO et al. 2002).
A região é conhecida pela irregularidade pluviométrica, com chuvas concentradas e
secas prolongadas (VELLOSO et al. 2002). O clima é semiárido (BSh - “clima das estepes
quentes de baixa latitude e altitude”), segundo a classificação de Köppen, com precipitação
média anual abaixo de 800 mm e a temperatura média anual é ˃ 24 °C (ALVARES et al.
2014).
A estação meteorológica que se encontra na ESEC Seridó não registrou os dados
climáticos para todo o ano de 2015 (apenas para os meses de janeiro, fevereiro e novembro)
devido a problemas técnicos (INSA, comunicação pessoal). Assim, foram utilizados os dados
da cidade de Caicó, distante cerca de 22 km, onde foi registrada precipitação média anual de
33,3 ± 54,64 mm3, sendo cerca de 115,7 ± 42,09 mm3 entre os meses de fevereiro a abril de
2015 (INMET, 2016; Figura 3).

Figura 3. Dados climáticos do município de Caicó, a 22 km da ESEC Seridó, no Estado do
Rio Grande do Norte, entre os meses de janeiro a dezembro/2015. Fonte: Instituto Nacional
de Meteorologia - INMET.
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O Seridó é uma Área Susceptível à Desertificação (ASD) e, portanto, é preocupante o
fato de sua conservação ter sido negligenciada ao longo da história, sendo utilizada
principalmente para pecuária extensiva, além da atividade de mineração (VELLOSO et al.
2002). Ademais, existem relatos de queimadas realizadas pelos fazendeiros para defender suas
terras e abrir caminho na caatinga fechada desde a década de 1920 (AB’SÁBER, 2003;
MMA, 2004), além de ter sido muito usada para plantio de algodão arbóreo, que intensificou
a erosão do solo (VELLOSO et al. 2002).

2.

Procedimentos metodológicos

Para o conjunto deste estudo foram realizadas excursões nos meses de julho e outubro
de 2015 à ESEC Seridó. Durante o mês de julho, as temperaturas foram mais amenas, o açude
que abastece o alojamento da ESEC continha água e algumas árvores já estavam em processo
de caducifolia, denotando assim o início da estação seca. Já em outubro, as árvores estavam
em estágio avançado de caducifolia, o açude estava totalmente seco e foram registradas as
temperaturas mais quentes e umidade relativa abaixo de 20%, denotando ser o ápice da
estação seca.
Cada excursão teve duração de dez dias consecutivos, entre as 17h00min e 00h00min
e das 00h01min às 06h00min da manhã do dia seguinte (uma noite o primeiro horário, na
outra noite o segundo horário), totalizando 20 noites e 220 horas.homem de esforço em
campo. Utilizou-se o método de busca visual em transecções percorridas aleatoriamente ao
longo de áreas delimitadas para este trabalho que continham afloramentos rochosos; o
percurso em cada área amostral teve duração de uma hora. Durante o percurso foram anotados
hábitats e microhábitats onde os espécimes eram primeiramente avistados, horário de cada
registro, além das medidas referentes às temperaturas dos animais e do ambiente.
O detalhamento metodológico específico para cada temática abordada neste estudo e
as respectivas análises estatísticas estão explicitados nos respectivos capítulos a seguir.
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CAPÍTULO I

USO DE HÁBITATS E ECOLOGIA TÉRMICA DE PHYLLOPEZUS PERIOSUS
(SQUAMATA: PHYLLODACTYLIDAE) EM ÁREA PROTEGIDA DA CAATINGA,
NORDESTE DO BRASIL

(Artigo a ser submetido à publicação em periódico após defesa da dissertação)

Cristiane Nikely Silva Palmeira¹ & Eliza Maria Xavier Freire²

¹Programa de Pós-graduação em Ciências Biológicas, Centro de Biociências, Universidade
Federal do Rio Grande do Norte – UFRN. CEP 59078900, Natal, RN, Brasil.
²Departamento de Botânica e Zoologia, Laboratório de Herpetologia, Centro de Biociências,
Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN. CEP 59078900, Natal, RN, Brasil.

RESUMO
Os lagartos noturnos são dependentes da qualidade térmica do hábitat, diante da ausência de
radiação solar, uma das principais fontes de calor das espécies diurnas. Assim, para regular e
manter a temperatura corporal ideal, realizam diferentes atividades biológicas e processos
comportamentais em resposta às temperaturas do ambiente. Nesse contexto, este trabalho teve
como objetivos registrar e analisar uso de hábitats, período de atividade e ecologia térmica de
Phyllopezus periosus em uma área protegida da Caatinga, Seridó do Rio Grande do Norte. A
coleta de dados ocorreu durante duas excursões a campo com duração de dez noites
consecutivas, nos meses de julho e outubro de 2015, totalizando um esforço amostral de 20
dias e 220 horas.homem. Phyllopezus periosus utilizou como hábitats os afloramentos
rochosos com fendas (91%), seguido de tronco de árvores (7%) e serapilheira (2%) (n = 313).
Apresentou hábito noturno com tendência bimodal, e picos de atividade das 18:00 às 20:59 h
e de 01:00 até as 04:59 h. A temperatura corporal média de P. periosus foi 28,5 ± 2,1 °C (24,6
– 33,6 ºC; n = 45); não houve diferença significativa entre as temperaturas de machos e
fêmeas, e os juvenis apresentaram temperaturas mais elevadas. Constataram-se também
diferenças significativas entre os meses de coletas de dados. A temperatura corporal de P.
periosus adulto foi melhor explicada pela temperatura do substrato; já nos juvenis, a
temperatura do ar foi o melhor preditor. Conclui-se que esta espécie é saxícola, sua principal
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fonte para termorregulação é a condução do calor através de superfícies pré-aquecidas,
caracterizando-o como espécie tigmótermica.
Palavras-chave: Período de atividade, termorregulação de lagarto Phyllodactylidae,
semiárido brasileiro.

ABSTRACT
Nocturnal lizards are dependent on habitat thermal quality because they live in the absence of
radiation solar, which is one of the main heat sources of the diurnal species. Thus, to regulate
and maintain optimal body temperature, they perform different biological activities and
behavioral processes in response to environments temperatures. In this context, the objective
of this work was to record and analyze the use of habitats, period of activity and thermal
ecology of Phyllopezus periosus in a protected area of the Caatinga, Seridó of Rio Grande do
Norte. The data collection took place during two field excursion lasting ten consecutive
nights, in the months of July and October of 2015, totaling a sampling effort of 20 days and
220 hours.man. Phyllopezus periosus used as habitats rocky outcrops with crevices (91%),
followed by tree trunk (7%) and litter (2%) (n = 313). He presented nocturnal habit with
bimodal tendency, and peaks from 18:00 to 20:59 h and from 01:00 to 04:59 h. The mean
body temperature of P. periosus was 28.5 ± 2.1 °C (24.6 - 33.6 °C, n = 45); there was no
significant difference between males and females body temperatures, and juveniles had
higher. There were also significant differences between the months of data collection. Body
temperature of adults P. periosus was better explained by substrate temperature; in juveniles,
air temperature was the best predictor. It is concluded that this species is saxicola, its main
source for thermoregulation is the conduction of heat through preheated surfaces,
characterizing it as a species.
Key words: activity period, thermoregulation of lizard Phyllodactylidae, semiarid brazilian.
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INTRODUÇÃO
Os lagartos são capazes de controlar a temperatura corporal quer seja ganhando ou
perdendo calor, de maneira direta ou indireta para o ambiente, por absorção direta da
radiação, convecção ou condução pelo substrato (Pianka e Vitt, 2003; Begon et al., 2007;
Hickman et al., 2010; Camacho, 2012).
Além disso, para garantir a regulação e manutenção da temperatura corporal, esses
animais realizam mecanismos comportamentais, tais como, variação no período de atividade,
deslocamento entre áreas ensolaradas e sombreadas (Huey, 1982; Teixeira-Filho et al., 1995;
Silva e Araújo, 2008), aumento do achatamento do corpo em relação ao substrato (Cowles e
Bogert, 1944; Bustard, 1967; Ribeiro e Freire, 2010; Costa et al., 2016), mudança na
orientação do corpo em relação aos raios solares (Cowles e Bogert, 1944; Pianka, 1973;
Verrastro e Bujes, 1998), escolha de locais favoráveis (Dial, 1978; Kearney e Predavec, 2000;
Kearney, 2002); bem como mecanismo fisiológico, a exemplo da mudança na coloração
(Cowles e Bogert, 1944; Cruz et al., 2005).
Lagartos noturnos apresentam temperaturas corporais mais baixas quando comparadas
com as espécies diurnas (Brattstrom, 1965; Vitt, 1995; Autumn et al., 1999; Silva e Araújo,
2008), resultado de um comportamento passivo na termorregulação, como consequência às
restrições térmicas ambientais (Kearney e Predavec, 2000). Assim sendo, o hábitat e os
microhábitats permitem a manutenção de temperaturas corporais, refletindo uma das
dimensões que definem o nicho ecológico nos lagartos, uma vez que interferem diretamente
nos ciclos de atividades, como forrageamento, competições inter e intraespecífica, interações
sociais e reprodução (Huey, 1982; Silva e Araújo, 2008).
Entre os hábitats mais utilizados pelos ectotérmicos noturnos estão as rochas, pedras
ou afloramentos rochosos (Dial, 1978; Ferreira et al., 2014; Ragner et al., 2014; Williams et
al., 2015), resultando em um modo de vida denominado de rupícola ou saxícola (Pianka,
1973; Colli et al., 2003; Rodrigues, 2003). Essas espécies ocupam ambientes rochosos durante
todo o tempo, seja no período de atividade (noite) ou durante a “inatividade” (dia), mantendose refugiados nas fendas (Dial, 1978; Kearney, 2002; Ragner et al., 2014; Williams et al.,
2015).
As rochas são utilizadas como abrigo e para regulação da temperatura corporal, pois se
encontram mais quentes que o ambiente, em razão da capacidade de receberem e acumularem
calor através da radiação solar durante o dia, perdendo esse calor ao longo da noite,
auxiliando no processo de termorregulação das espécies noturnas, quando o clima tende a ser
mais ameno (Dial, 1978; Aguilar e Cruz, 2010; Camacho, 2012).
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Apesar da relevância do tema, há escassez de estudos sobre ecologia térmica de gecos
noturnos no Brasil (Vitt, 1995; Vitt e Zani, 1997; Rocha e Anjos, 2007; Recoder et al., 2012;
Passos et al., 2013; Ferreira et al., 2014), principalmente sobre espécies da família
Phyllodactylidae. Esta família abriga quatro gêneros distribuídos em quase todos os biomas
brasileiros: Gymnodactylus, Homonota, Thecadactylus e Phyllopezus (Costa e Bérnils, 2014).
Destes, apenas dois são encontrados no bioma Caatinga: Gymnodactylus e Phyllopezus (Freire
et al., 2009; Pedrosa et al., 2014).
A maioria das espécies de lagartos brasileiros do gênero Phyllopezus tem atividade
noturna e poucas podem ser observadas durante o dia, associados a vários tipos de hábitats,
incluindo ambientes rochosos (Vanzolini et al., 1980; Vitt, 1995; Vitt e Caldwell, 2014) e são
insetívoros (Vanzolini et al., 1980; Vitt, 1995; Recoder et al., 2012; Santos et al., 2013).
Dentre as espécies pertencentes a este gênero no Brasil, temos: Phyllopezus lutzae
(Loveridge, 1941), Phyllopezus przewalskii Koslowsky, 1895, Phyllopezus pollicaris (Spix,
1825) e Phyllopezus periosus Rodrigues, 1986 (Costa e Bérnils, 2014).
Phyllopezus periosus é considerado um dos maiores gecos do Novo Mundo
(Rodrigues, 1986; Passos et al., 2013), endêmico do bioma Caatinga (Rodrigues, 1986; 2003)
e atualmente com distribuição restrita a algumas áreas da maioria dos Estados do nordeste que
apresentam este bioma: Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte
e Ceará (Freire et al., 2000; Carvalho et al., 2005; Silva et al., 2014; Uetz et al., 2016). Possui
hábito noturno, habitat saxícola (Rodrigues, 2003) e dieta insetívora (Rodrigues, 1986; Santos
et al., 2013).
Apesar de alguns estudos abordarem aspectos da ecologia de P. periosus (Rodrigues,
1986; Lima et al., 2011; Passos et al., 2013; Ragner et al., 2014), ainda existem várias
lacunas, dentre as quais sobre ecologia térmica/termorregulação, comportamento de
forrageamento, além de outros fatores relevantes que possam estar influenciando sua
distribuição geográfica, considerada relictual ao longo da Caatinga. Nessa perspectiva, este
trabalho teve como objetivos registrar e analisar a ecologia térmica, uso do hábitat e período
de atividade de população de Phyllopezus periosus na caatinga da Estação Ecológica do
Seridó, Rio Grande do Norte, Brasil.

MATERIAL E MÉTODOS
Área de estudo
A Estação Ecológica do Seridó (ESEC Seridó, Figura 1) situa-se entre 6°36’40” e
6°33’50” S, e 37°17’10” e 37°14’20” W, no município de Serra Negra do Norte, Estado do
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Rio Grande do Norte, Brasil. Apresenta vegetação de Caatinga caracterizada pelas
fisionomias caatinga arbórea, caatinga arbustiva e caatinga herbácea (Camacho e Baptista,
2005).

Figura 1. Localização do município de Serra Negra do Norte, no Estado do Rio Grande do
Norte. Em destaque, área total da Estação Ecológica do Seridó. Mapa elaborado por C.N.S.
Palmeira.
A ESEC Seridó encontra-se na Ecorregião Depressão Sertaneja Setentrional, que
compreende a maior parte dos Estados da Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará,
prolongando-se até uma curta faixa no Estado do Piauí. Esta região do Seridó tem como
características o relevo suave ondulado com montículos residuais, solos pedregosos e mais
rasos quando comparados ao restante da Ecorregião. Além disso, possui uma alta fertilidade
natural e um largo potencial de minério. As altitudes variam de 100 até 400 m, com elevações
de 400 a 700 m (Velloso et al., 2002).
A região é conhecida pela irregularidade pluviométrica, com chuvas concentradas e
secas prolongadas (Velloso et al., 2002). O clima é semiárido (BSh - “clima das estepes
quentes de baixa latitude e altitude”), segundo a classificação de Köppen, com precipitação
média anual abaixo de 800 mm e a temperatura média anual é ˃ 24 °C (Alvares et al., 2014).

Procedimentos metodológicos
Foram investigadas áreas contendo diferentes fisionomias da vegetação de caatinga na
ESEC e afloramentos rochosos; o total dessas áreas corresponde aproximadamente a 8,5% da
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ESEC Seridó. O trabalho em campo foi realizado nos meses de julho e outubro de 2015,
durante dez noites consecutivas, das 17h00min até 00h00min e das 00h01min às 06h00min da
manhã do dia seguinte (uma noite o primeiro horário, na outra noite o segundo horário).
Utilizou-se o método de busca visual em transecções percorridas aleatoriamente com duração
de uma hora cada, ao longo das áreas visitadas. Durante o percurso foram investigados
possíveis hábitats e microhábitats, tais como, rochas com/sem fendas, serapilheira, interior de
plantas (bromélias) e em árvores situadas a até 10 metros de distância margeando os
afloramentos. Em seguida, essas áreas foram identificadas e registradas com GPS (Figura 1).
Dez categorias de microhábitats utilizadas pelos lagartos foram identificadas durante
este estudo: Árvore (ÁRV) – disposto na lateral do tronco da árvore, a até 4 m de altura;
Rocha Exposta na Vertical (REV) - lateral de rochas isoladas de vegetação ou de outras
rochas; Rocha Exposta na Horizontal (REH) – sobre superfície de rochas isoladas de
vegetação ou de outras rochas próximas; Fenda na Rocha Vertical (FRV) - fissuras verticais
nas rochas, com até 40 cm de largura na abertura e profundidade de até 6 metros; Fenda na
Rocha Horizontal (FRH) - fissuras horizontais nas rochas, com profundidade de até 3 metros;
Rocha com Galhos na Horizontal (RGH) - rochas com vegetação, incluindo cactáceas, na
superfície; Rocha com Galhos na Vertical (RGV) - lateral das rochas com vegetação,
incluindo cactáceas; Serapilheira (SER) - solo com folhas secas; Entre Rochas na Vertical
(ERV) - laterais das rochas separadas entre si por mais de 1 m de largura; Entre Rochas na
Horizontal (ERH) – entre rochas empilhadas uma sobre a outra.
Ao encontrar os espécimes de P. periosus as seguintes informações foram registradas:
local (ponto GPS); horário; hábitat/microhábitat do primeiro avistamento (microhábitat 1) e
após a aproximação do observador (microhábitat 2); altura do poleiro em relação ao solo;
largura e comprimento do substrato; profundidade e largura das fendas rochosas; atividade
realizada no primeiro avistamento (atividade 1) e após a aproximação do observador
(atividade 2), classificando-os como: parado (estático), movimento (deslocamento lento ou
andando) e correr (deslocamento em velocidade e pulos) (Ferreira et al., 2014; Santos et al.,
2015), além das temperaturas e umidade do ambiente.
Para os lagartos capturados manualmente foram registrados: a temperatura corporal
(TC) aferida na cloaca nos primeiros 30 segundos de coletado; a temperatura do substrato (TS),
temperatura a 5 cm acima do substrato (T5) com um termômetro Schultheis de leitura rápida
(precisão de 0,1 ºC); temperatura do ar (TA - 1,2 m acima do solo) e a umidade relativa do
ambiente com a utilização de termo-higrômetro digital (precisão de 0,5 ºC). Indivíduos que se
deslocaram muito do ponto de observação até a captura (a partir de um metro) ou de alguma
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maneira tiveram a temperatura corporal influenciada pelos pesquisadores, não foram incluídos
na amostragem.
Quanto à diferenciação da fase ontogenética, foram levadas em consideração a
coloração do corpo e as faixas dorsais que são bem definidas e em maior número nos juvenis
do que nos adultos, além do CRC dos espécimes que foram considerados como adultos a
partir de 70 mm com ventre amarelo-ouro (Rodrigues, 1986). A medição do Comprimento
Rostro-Cloacal (CRC) foi efetuada com paquímetro digital (precisão 0,1 mm), e a massa
corporal com balança digital (precisão 0,01 g). A determinação do sexo dos lagartos foi feita
por eversão do hemipênis, através da introdução de seringa descartável contendo água mineral
na região ventral da cauda, próximo à cloaca; o hemipênis evertido total ou parcialmente
caracterizava o indivíduo macho, e a ausência deste identificava a fêmea. Em seguida, estes
espécimes foram marcados com tinta atóxica, para não haver recaptura, e soltos no mesmo
local de coleta.

Análise dos dados
Para calcular a amplitude do nicho quanto ao uso do espaço (hábitats e microhábitats)
e do tempo (período de atividade) foi utilizado o índice de Diversidade de Simpson (Pianka,
1986): 𝐵 = 1/ ∑𝑛𝑖=1 𝑝𝑖2 , onde i é a categoria do recurso, n é o número de categorias do recurso
e pi é a proporção de lagartos avistados na categoria do recurso i. Logo, o valor de B pode
variar de um (nicho restrito, apenas uma categoria de recurso) a n (maior amplitude do nicho,
uso de todas as categorias).
Para avaliar a existência de diferenças no uso de microhábitats entre machos, fêmeas,
adultos e juvenis, nos meses de julho e outubro, foi utilizado o teste de Kruskal-Wallis
(Grover, 1996); para possíveis diferenças no período de atividade entre os meses, adotou-se o
teste-G (Santos et al., 2015).
A sobreposição de nicho no uso do espaço (hábitat e microhábitats) e do tempo, entre
machos, fêmeas, adultos e juvenis, foi calculado através do Índice de Sobreposição de Nicho
(Pianka, 1973): ∅𝑗𝑘 =

∑𝑛
𝑖=1 𝑃𝑖𝑗 𝑃𝑖𝑘
2 𝑛
2
√∑𝑛
𝑖=1 𝑃𝑖𝑗 ∑𝑖=1 𝑃𝑖𝑘

. Onde i é a categoria do recurso, P é a proporção de

utilização da categoria do recurso i e n é o número total de categorias para a espécie
evidenciada por j e k. Os valores obtidos variam de 0 (nenhuma sobreposição) a 1
(sobreposição total). Os Índices de Diversidade e Sobreposição de nicho foram calculados
através do programa Ecological Methodology (Kenney e Krebs, 2000).
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A temperatura corporal média (TC) foi estimada pela média aritmética dos valores
registrados (Brattstrom, 1965). Foram calculadas as médias para as temperaturas do substrato,
a 5 cm do solo e do ar, em seguida realizado análise de variância One-way ANOVA para
verificar se houve diferença entre estas durante os meses de coleta. Através de regressão
linear simples, foi analisada a relação da temperatura corporal com as temperaturas do
ambiente e, por meio de regressão linear múltipla, a influência dessas temperaturas ambientais
sobre a temperatura corporal, inclusive para adultos e juvenis.
A diferença na temperatura corporal (TC) entre os meses foi avaliada com One-way
ANOVA (Zar, 1999). A diferença na média das temperaturas corporais entre macho e fêmea,
adultos e juvenis foi analisada através de ANOVA. A correlação da TC pelo tamanho do corpo
e o peso foi realizada através de regressão linear simples (Zar, 1999).
Para identificar o grau de termorregulação comportamental em P. periosus foram
calculadas as diferenças entre a temperatura corporal e as temperaturas dos ambientes, onde
ΔTS = [TC – TS], ΔT5 = [TC - T5] e ΔTA = [TC – TA]. Em seguida, com os valores absolutos
dos módulos obtivemos as médias para ΔTS, ΔT5 e ΔTA (Vrcibradic e Rocha, 1998; Kiefer et
al., 2007; Sousa e Freire, 2011; Maia-Carneiro e Rocha, 2013b). Esses valores médios de ΔTS,
ΔT5 e ΔTA foram comparados através de teste não paramétrico, Wilcoxon pareado (Zar,
1999). Para avaliar a existência de diferença entre os meses de julho e outubro foi utilizado
one-way ANOVA (Zar, 1999).
Assim, quanto maior for o valor absoluto do ΔTS, ΔT5 e ΔTA, maior será o grau de
termorregulação (termorregulação ativa) em relação às temperaturas ambientais (substrato, 5
cm do solo e ar), respectivamente. Além disso, o grau de comportamento de termorregulação
também foi estimado pelo cálculo da porcentagem de valores negativos de ΔTS, ΔT5 e ΔTA,
os quais indicam a frequência em que a temperatura corporal foi menor do que as
temperaturas ambientais. Maiores porcentagens de valores negativos indicam um maior grau
de termorregulação ativa em relação às temperaturas ambientais; a ausência de valores
negativos indica comportamento de termorregulação passiva em relação às temperaturas
ambientais (Vrcibradic e Rocha, 1998; Keifer et al., 2007).
As análises estatísticas foram realizadas no programa Bioestat 5.4 (Ayres et al., 2007)
e os gráficos construídos no Microsoft office Excel/2013. O nível de significância foi de 0,05
em todos os testes estatísticos realizados.
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RESULTADOS
Durante os meses de julho e outubro de 2015, com esforço amostral de dez dias/mês e
um total de 220 horas.homem, foram registrados 313 espécimes de Phyllopezus periosus;
destes, foram capturados 45 indivíduos: 20 fêmeas (44,4%), 18 machos (40%) e sete jovens
(15,6%).
Os espécimes registrados (n = 313) utilizaram principalmente os hábitats:
afloramentos rochosos (91%, n = 287), troncos de árvores (7%, n = 21) e serapilheira (2%, n
= 5). Em relação aos microhábitats ocupados no primeiro avistamento (M1), temos: fenda na
rocha vertical (35,8%; n = 112), rocha exposta na vertical (30,7%; n = 96), rocha exposta na
horizontal (11,5%; n = 36) e troncos de árvores (6,7%; n = 21). E após a aproximação dos
pesquisadores, os microhábitats (M2) foram: fenda na rocha vertical (60,2%; n = 162), fenda
na rocha horizontal (23,4%; n = 63) e rocha exposta na vertical (8,5%; n = 23) (Figura 2).

Figura 2. Número de P. periosus visualizados e a utilização dos microhábitats na Estação
Ecológica do Seridó, RN (M1 = microhábitat no primeiro avistamento (n = 313); M2 = após
aproximação do observador) (n = 269), nos meses de julho e outubro de 2015. Categorias de
microhábitats: ÁRV - Árvore, REV - Rocha Exposta na Vertical, REH - Rocha Exposta na
Horizontal, FRV - Fenda na Rocha Vertical, FRH - Fenda na Rocha Horizontal, RGH - Rocha
com Galhos na Horizontal (ou Cactáceas), RGV - Rocha com Galhos na Vertical (ou
Cactáceas), SER - Serapilheira, ERV - Entre Rochas na vertical e, ERH - Entre Rochas na
Horizontal.
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Para os 45 animais capturados, os microhábitats mais utilizados foram: rocha exposta
na vertical (46,7%; n = 21), troncos de árvores (15,6%; n = 7) e fenda na rocha vertical
(11,1%; n = 5) (Figura 3). As fendas dos afloramentos rochosos utilizadas apresentaram
média de profundidade de 244,7 ± 140,3 cm (60 – 600 cm) e largura 11,1 ± 8,7 cm (2 – 40
cm; n = 32). Quanto à utilização do espaço pelas diferentes fases ontogéneticas, os adultos
ocuparam todas as categorias de microhábitats, enquanto os juvenis utilizaram principalmente
rochas expostas na vertical (as laterais das rochas, n = 5), serapilheira (n = 1) e rocha exposta
na horizontal (na superfície, n = 1).

Figura 3. Utilização dos microhábitats por Phyllopezus periosus capturados na Estação
Ecológica do Seridó, RN (n = 45), nos meses de julho e outubro de 2015. Categorias de
microhábitats: ÁRV - Árvore, REV - Rocha Exposta na Vertical, REH - Rocha Exposta na
Horizontal, FRV - Fenda na Rocha Vertical, FRH - Fenda na Rocha Horizontal, RGH - Rocha
com Galhos na Horizontal (ou Cactáceas), RGV - Rocha com Galhos na Vertical (ou
Cactáceas), SER - Serapilheira, ERV - Entre Rochas na vertical e, ERH - Entre Rochas na
Horizontal.
O número de animais avistados por microhábitats não foi significativamente diferente
entre os meses de julho e outubro (Kruskal-Wallis; H = 0,038; p = 0,845) e nem para machos
e fêmeas (H = 1,468; p = 0,226). Já entre adultos e juvenis houve diferença significativa
(Kruskal-Wallis, Teste Dunn; H = 6,218; p = 0,013).
A amplitude de nicho, quanto ao uso de hábitats por P. periosus foi baixa para machos
(B = 1,117), fêmeas (B = 1,942) e juvenis (B = 1,324), indicando provável especialização em
relação ao uso deste recurso. Conforme observações em campo, os juvenis são segregados
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pelos adultos, ocupando principalmente as laterais nas rochas, enquanto os adultos ocuparam
as superfícies, fendas e lugares mais altos nas rochas. Entre os meses julho e outubro, as
amplitudes foram muito semelhantes e baixas entre os sexos (tabela 1). A sobreposição de
nicho quanto ao uso deste recurso foi quase total entre os pares machos e fêmeas, machos e
juvenis (tabela 2).

Tabela 1. Valores de amplitude de nicho para espaço (hábitat e microhábitats) e tempo
(período de atividade), na Estação Ecológica do Seridó, RN (*juvenis foram excluídos dessa
análise, pois foram encontrados apenas em julho; **apenas uma categoria de recurso
utilizada, não sendo possível analisar pelo programa).

Hábitat
Microhábitat
Período de
atividade

Julho*
Macho
Fêmea
B=
B=
1,198
2,000
B=
B=
1,458
5,158
B=
B=
6,368
8,909

Outubro*
Macho
Fêmea
-**
B=
1,800
B=
B=
3,267
3,600
B=
B=
4,455
4,500

Machos
B=
1,117
B=
2,132
B=
8,526

Geral
Fêmeas
B=
1,942
B=
5,263
B=
8,333

Juvenis
B=
1,324
B=
2,579
B=
4,455

Tabela 2. Valores de sobreposição de nicho entre os pares pelos recursos ambientais
utilizados por Phyllopezus periosus, na Estação Ecológica do Seridó, RN (*juvenis foram
excluídos dessa análise, pois foram encontrados apenas em julho).

Hábitat
Microhábitat
Período de
atividade

Julho*
ØM x F
0,945
0,570
0,538

Outubro*
ØM x F
0,894
0,572
0,426

ØM x F
0,929
0,698
0,702

Geral
ØF x J
0,905
0,579
0,696

ØM x J
0,985
0,912
0,636

No tocante ao uso dos microhábitats, a amplitude de nicho para fêmeas foi maior (B =
5,263) comparado aos juvenis (B = 2,579) e aos machos (B = 2,132). Em julho, as fêmeas
apresentaram amplitude mais elevada que os machos; já em outubro a ocupação dos
microhábitats teve valor semelhante entre os sexos (tabela 1). A sobreposição quanto aos
microhábitats foi maior entre machos e juvenis, seguida por machos e fêmeas, e fêmeas e
juvenis. Nos meses de julho e outubro, machos e fêmeas apresentaram sobreposição
moderada (tabela 2).
Quanto ao período de atividade, P. periosus foi registrado durante todo o horário de
trabalho em campo, das 17:34 até 05:55 h do dia seguinte; alguns poucos registros ocorreram
durante o dia, entre 14:00 e 16:30 h, quando os espécimes estavam reclusos em abrigos, em
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fendas nas rochas verticais com sol filtrado, ambiente sombreado (n = 3). No entanto, o maior
número de indivíduos foi registrado nos intervalos horários das 18:00-18:59 h (15,6%; n =
49), seguido de 19:00-19:59 h (9,3%; n = 29) e as 20:00-20:59 h (8,3%; n = 26); ocorrendo
declínio no horário de 21:00-21:59 h (4,1%; n = 13), 23:00-23:59 h (3,2%; n = 10) e, 00:0000:59 h (4,5%; n = 14). Logo após, houve um segundo pico de atividade nos horários de
01:00-01:59 h (8,3%; n = 26), 02:00-02:59 h (9,3%; n = 29), 03:00-03:59 (9,9%; n = 31) e as
04:00-04:59 h (10,9%; n = 34) (Figura 4).

Figura 4. Período de atividade de P. periosus ao longo de todo o período de observação nos
meses de julho e outubro de 2015, na Estação Ecológica do Seridó, RN (n = 313).
Durante as coletas do mês de julho (𝑋̅ = 27,5 ± 2,3 °C; amplitude = 22,7 – 34,6 °C; n
= 139), os lagartos foram visualizados totalmente fora de seus abrigos a partir das 17:34 h,
quando a temperatura do substrato foi de TS = 31,3 °C e o sol estava crepuscular. O último
indivíduo avistado ao longo do período de atividade para esse mês foi às 05:55 h, depois do
nascer do sol com a temperatura do substrato de 26,9 °C. Já em outubro (𝑋̅ = 29,3 ± 4,1 °C;
amplitude = 21,9 – 38,9 °C; n = 167), os primeiros lagartos foram observados a partir das
17:55 h (TS = 37,1 °C), quando a temperatura do substrato foi significativamente mais quente
que em julho (Mann-Whitney; z = - 4,111; p ˂ 0,001), e os últimos lagartos foram avistados
às 05:04h (TS = 22,4 °C), também após o nascer do sol.
O número de lagartos observados por período de atividade nos meses de julho (n =
146) e outubro (n = 167) foi significativamente diferente (Teste-G = 41,354; g.l. = 12; p <
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0,001). Em relação à amplitude de nicho quanto ao período de atividade, no geral, o maior
valor foi para os machos, seguido pelas fêmeas, comparando com os juvenis. Em julho,
machos e fêmeas foram mais generalistas na utilização do período de atividade do que em
outubro. Já na sobreposição de nicho entre machos, fêmeas e juvenis, fêmeas e juvenis
apresentaram valores mais elevados; em julho e outubro, a sobreposição foi baixa entre
machos e fêmeas (tabela 1).
Quanto às atividades desempenhadas por P. periosus, foram observados os
comportamentos: parado (87,1%; n = 264); correr (12,5%; n = 38) e em movimento (0,3%; n
= 1) para o primeiro avistamento (Atividade 1 = A1) (n = 303, considerando sem interferência
dos pesquisadores). Com a aproximação do observador (Atividade 2 = A2; n = 269) foram
registrados os comportamentos: movimento (19,5%; n = 246), pois os lagartos ficavam
próximo à entrada de fenda nas rochas, com isso a reação de correr foi menos visualizada;
parado (6,7%, n = 18), quando estavam em lugares inacessíveis aos observadores; e apenas
1,9% (n = 5) apresentaram um comportamento de correr, se deslocando com velocidade para
outros lugares que o registrado no primeiro avistamento (Figura 5).

Figura 5. Atividades realizadas por P. periosus no momento em que foram visualizados
(atividade 1 = A1; n = 303) e após aproximação do observador (atividade 2 = A2; n = 269) na
Estação Ecológica do Seridó, Serra Negra do Norte, RN, nos meses de julho e outubro de
2015.
No que diz respeito à temperatura média corporal (TC) na população de P. periosus
estudada foi 28,5 ± 2,1 °C. Entre julho e outubro, as médias de temperaturas corporais,
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temperaturas ambientais e umidade relativa foram diferentes e significativas entre si, sendo
registradas em outubro as maiores médias de temperaturas (tabela 3).

Tabela 3. Valores de temperaturas corporais de P. periosus e ambientais durante os meses de
julho e outubro de 2015, na Estação Ecológica do Seridó, Serra Negra do Norte, RN. Os
valores apresentados correspondem às médias ± DP, seguidas da amplitude (mínimo e
máximo) e a amostra dos lagartos.
Temperatura
corporal (Tc)
Temperatura
do
substrato
(Ts)
Temperatura a
5
cm
do
substrato (T5)
Temperatura
do ar (Ta)
Umidade
relativa (%)

Média geral
28,5 ± 2,1 °C;
24,6 – 33,6°C; n
= 45
28,1 ± 2,5 °C;
24,1 – 35,3 °C; n
= 45
27,1 ± 2,5 °C;
24,0 – 33,6 °C; n
= 45
26,5 ± 2,3 °C;
23,9 – 32,9 °C; n
= 45
58,5 ± 10,7%; 26
– 74%; n = 45

Julho
27,6 ± 1,4 °C;
24,6 – 30,6 °C; n
= 25
27,0 ± 1,6 °C;
24,1 – 30,7 °C; n
= 25
26,3 ± 1,6 °C;
24,0 - 29,4 °C; n
= 25
25,8 ± 1,5 °C;
23,9 - 28,9 °C; n
= 25
62,4 ± 6,6%; 50 74%; n = 25

Outubro
29,5 ± 2,4 °C;
25,8 – 33,6 °C; n
= 20
29,5 ± 2,9 °C;
25,3 – 35,3 °C; n
= 20
28,2 ± 2,9 °C;
24,3 – 33,6°C; n =
20
27,3 ± 2,9 °C;
24,2 – 32,9°C; n =
20
53,8 ± 12,9%; 26 69%; n = 20

ANOVA
F1, 43 = 11,806; p =
0,002
F1, 43 = 13,534; p ˂
0,001
F1, 43 = 8,215; p =
0,007
F1, 43 = 5,457; p =
0,023
F1, 43 = 8,434; p =
0,006

A TC média dos machos de 28,1 ± 1,1 °C (amplitude: 26,1 – 30,2 °C; n = 18) não
diferiu significativamente das fêmeas, com média de 27,9 ± 2,0 °C (amplitude: 24,6 – 31,6
ºC; n = 20) (ANOVA, F1, 36 = 0,059; p = 0,805). Quanto aos juvenis, a TC foi de 31,0 ± 2,6 ºC
(amplitude: 27,9 – 33,6 ºC; n = 7), cerca de 3 ºC mais quente que a média da TC dos adultos
28,0 ± 1,6 °C (amplitude: 24,6 – 31,6 °C; n = 38) e, quando comparamos essas médias de
temperaturas corporais entre as fases ontogenéticas, resultou em diferença significativa
(ANOVA, F1, 43 = 17,194; p ˂ 0,001).
No geral, as temperaturas ambientais influenciaram positivamente a temperatura
corporal dos lagartos adultos, TS (regressão simples; R2 = 0,749; F1, 36 = 107,379; p ˂ 0,001),
T5 (R2 = 0,705; F1, 36 = 85,852; p ˂ 0,001) e TA (R2 = 0,482; F1, 36 = 33,521; p ˂ 0,001) (Figura
6). Entretanto, através da regressão linear múltipla por etapa constatou-se que a TS explicou
melhor a TC (R2 = 0,749; F1, 36 = 107,379; p ˂ 0,001). Já a umidade relativa do ar teve relação
negativa e inversamente proporcional à temperatura corporal dos lagartos (R2 = 0,437; F1, 36 =
28,131; p ˂ 0,001) (Fig. 6).
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Figura 6. Relações entre a temperatura corporal de P. periosus e as temperaturas ambientais, e
umidade relativa do ar, durante os meses de julho e outubro de 2015 na Estação Ecológica do
Seridó, Estado do Rio Grande do Norte (n = 38).
A temperatura corporal dos juvenis esteve correlacionada positivamente com todas as
variáveis ambientais, a TS (regressão simples; R2 = 0,901; F1, 5 = 46,981; p = 0,002), T5 (R2 =
0,924; F1, 5 = 61,076; p = 0,001) e TA (R2 = 0,971; F1, 5 = 169,774; p ˂ 0,001). No entanto, a
variável que melhor explicou a temperatura corporal (TC) nesses lagartos foi a temperatura do
ar (TA) (Regressão múltipla; R2 = 0,971; F1, 6 = 169,774; p ˂ 0,001).
No que diz respeito ao comprimento rostro-cloacal dos lagartos (CRC), os machos (𝑋̅
= 102,97 ± 12,16; amplitude: 75,55 - 120,78 mm; n = 18) e as fêmeas (𝑋̅ = 101,24 ± 17,27;
amplitude: 70,97 - 121,62 mm; n = 20) não foram significativamente diferentes (Teste t = 0,3534; p = 0,7259); os juvenis apresentaram CRC médio de 41,50 ± 2,12 mm (amplitude:
38,59 - 45,30 mm; n = 7). Quanto à massa corporal, as fêmeas (𝑋̅ = 28,05 ± 15,10 g;
amplitude: 9,5 - 50,5 g; n = 19) e os machos (𝑋̅ = 30,58 ± 9,35 g; amplitude: 11,7 - 46,2 g; n =
17) não apresentaram diferenças significativas (Teste t = - 0,594; p = 0,556); os juvenis
tiveram peso médio do corpo de 1,6 ± 0,28 g (amplitude: 1,30 - 2,1 g; n = 7).
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A relação entre o tamanho rostro-cloacal e as temperaturas corporais foi inversamente
proporcional, ou seja, quanto maior o tamanho corporal, menor sua temperatura corporal
(regressão simples: R2 = 0,304; F1, 43 = 18,767; p ˂ 0,001). O mesmo foi obtido para o peso
corporal dos lagartos em relação temperatura corporal, quanto maior o peso do corpo menor a
temperatura corporal (regressão simples: R2 = 0,310; F1, 43 = 19,353; p ˂ 0,001) (Figura 7).

Figura 7. Regressão linear entre a temperatura corporal de P. periosus e o tamanho corporal, e
com o peso do corpo dos lagartos na Estação Ecológica do Seridó, Serra Negra do Norte, RN
(n = 45), meses de julho e outubro de 2015.
Quanto ao grau de termorregulação comportamental dos lagartos, o valor médio maior
foi encontrado para ΔTA e a média menor em ΔTS. A porcentagem dos valores negativos
obtidos foi mais elevada para ΔTS e baixo em ΔTA (tabela 4). Os graus de termorregulação
foram diferentes e significativos entre ΔTA e ΔT5 (Wilcoxon; T = 140; z = -4,143; p ˂ 0,001),
e ΔT5 e ΔTS (T = 160; z = -3,786; p ˂ 0,001) e, ΔTA e ΔTS (T = 58; z = -5,011; p < 0,001). Os
valores de ΔTS, ΔT5 e ΔTA não foram diferentes significativamente entre julho e outubro
(tabela 4).

Tabela 4. Valores de grau de termorregulação comportamental de P. periosus na Estação
Ecológica do Seridó, Serra Negra do Norte, RN, meses de julho e outubro de 2015. Os valores
apresentados correspondem às médias ± DP, seguido da amplitude (mínimo e máximo) e a
amostra dos lagartos.
Média geral
ΔTA

Porcentagem
Julho
de
valores
negativos
2,0 ± 1,2; 0,2 4,4%
1,9 ± 1,3; 0,2
– 5,0 °C; n =
– 5,0 °C; n =
45
25

Outubro

ANOVA

2,2 ± 1,1; 0,6 F1, 43 = 0,798;
– 4,1 °C; n = p = 0,619
20
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ΔT5
ΔTS

1,4 ± 1,0; 0,0 13,3%
– 3,7 °C; n =
45
0,8 ± 0,7; 0,0 37,8%
– 3,0 °C; n =
45

1,4 ± 0,9; 0,1 1,4 ± 1,0; 0,0 F1, 43 = 0,002;
– 3,4; n = 25 – 3,7; n = 20 p = 0,960
0,7 ± 0,7; 0,0 0,9 ± 0,7; 0,0 F1, 43 = 1,312; p
– 3,0 °C; n = – 2,9; n = 20 = 0,257
25

DISCUSSÃO
Phyllopezus periosus apresentou uma tendência bimodal durante a atividade noturna,
pois, embora tenha permanecido ativo desde o pôr-do-sol (após 17:00 h) e por toda a noite até
o nascer do sol do dia seguinte, ao longo desse período detectaram-se dois picos de atividade.
Esse longo período de exposição noturna possivelmente assegura a realização e sucesso de
suas atividades, como, por exemplo, forrageamento e defesa de território. Isto porque,
segundo Hutchison e Maness (1979), a capacidade dos animais ectotérmicos aproveitarem a
diversidade espaço-temporal dos ambientes para regular suas atividades, influencia no número
de horas que estes conseguem permanecer ativos, aumentando assim a probabilidade de
sobrevivência da espécie.
Nos primeiros horários de observação noturna, registrou-se um grande número de
indivíduos ativos, com um ápice para o intervalo horário das 18:00 às 18:59 h. Alguns estudos
relatam que o primeiro momento dos lagartos fora dos abrigos é utilizado para
termorregulação; em seguida, saem para o forrageamento no solo, arbustos e em árvores (Vitt
e Carvalho, 1992; Silva e Araujo, 2008). Comportamento semelhante foi observado para P.
periosus durante este estudo, que só após o primeiro horário fora das fendas nas rochas foi
observado em outros microhábitats como no solo (às 18:20 h), em tronco de árvore (às 20:49
h) ou se deslocando para outros afloramentos.
Outro comportamento peculiar observado para P. periosus na ESEC Seridó foi quanto
aos horários de atividade em julho e outubro. Durante o mês de julho, quando as temperaturas
ambientais foram mais amenas (TS; 𝑋̅ = 27,5 ± 2,3 °C), os indivíduos maximizaram a
utilização do tempo, iniciando mais cedo suas atividades (às 17:34 h; TS = 31,3 °C) e
estendendo mais o horário ativo, com o último registrado às 05:55 h (TS = 26,9 °C). Já em
outubro (TS; 𝑋̅ = 29,3 ± 4,1 °C), os lagartos foram visualizados a partir das 17:55 h, com a
luminosidade solar já encerrada, possivelmente em resposta às altas temperaturas do ambiente
(TS = 37,1 °C), e retornaram aos abrigos mais cedo, sendo o último indivíduo registrado às
05:04 h com temperatura do substrato de 22,4 °C. Esse conjunto de dados sugere que P.
periosus possui período de atividade que acompanha as temperaturas ambientais, já que
durante o mês de julho eles apresentaram um período maior na utilização do nicho temporal
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(ver Pianka e Pianka, 1976). Cabe destacar, entretanto, que o período de atividade de um
lagarto é influenciado diretamente pela seleção do hábitat e microhábitat, e fortemente ligado
às necessidades térmicas desses animais (Pianka, 1973).
A população de P. periosus da ESEC Seridó esteve ativa durante um período mais
prolongado e com picos de atividade diferentes de outras localidades da Caatinga, tais como
uma população no Ceará que demonstrou ter atividade unimodal com pico às 21:00 h (Passos
et al., 2013) e no sertão pernambucano, onde foram registrados das 18:00 às 23:30 h
(Rodrigues, 1986). O período de atividade curto é mencionado para outras espécies saxícolas
da família Phyllodactylidae, tais como, Phyllopezus maranjonensis e Phyllodactylus delsolari
(19:00 às 00:00 h; Aurich et al., 2011).
Uma tendência semelhante ao período de atividade dos lagartos da ESEC Seridó foi
registrada para a população de P. periosus no Estado da Paraíba, onde as atividades iniciaramse a partir das 18:00 até as 04:55 h, e a maior frequência foi entre às 20:00 e 22:00 h (Ragner
et al., 2014). Possivelmente existem diferenças térmicas locais em cada área da região
semiárida do Brasil que podem estar moldando a extensão do período de atividade noturno de
P. periosus, uma vez que a temperatura durante a noite é um fator limitante na distribuição de
lagartos noturnos que vivem em áreas mais quentes onde a temperatura permanece elevada
após o anoitecer permitindo a realização das atividades (Bustard, 1967).
Embora Phyllopezus periosus seja de hábito principalmente noturno (Rodrigues, 1986,
2003; Passos et al., 2013; Ragner et al., 2014), essa espécie foi registrada, durante este estudo,
no horário diurno em áreas sombreadas dentro dos refúgios, fato também mencionado por
Passos et al., (2013), e para P. pollicaris (Vitt, 1995), possivelmente em atividade de
termorregulação e/ou forrageamento, conforme sugerido por Sievert e Hutchison (1988).
Alguns estudos mostram que lagartos noturnos durante o dia (quando “inativo”), a partir de
um determinado tempo, são capazes de realizar atividades dentro dos abrigos, como por
exemplo, ajustar sua postura corporal, selecionando áreas mais favoráveis quanto à
temperatura no microhábitat (Dial, 1978; Kearney e Predavec, 2000). P. pollicaris é
simpátrico com P. periosus na ESEC Seridó, onde os períodos de atividades destas foram
muito semelhantes ao longo de toda a noite (observação pessoal).
Em relação às atividades desenvolvidas no período ativo de P. periosus neste estudo, o
maior número de encontros foi com lagartos parados (n = 264), fato que poderia ser
justificado por dois comportamentos adotados por ectotérmicos noturnos. O primeiro seria a
manutenção da temperatura corporal (Tan e Schwanz, 2015), um mecanismo importante para
o funcionamento de alguns processos nesses animais, já que o ganho de calor depende de
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fontes do meio ambiente (Rocha et al., 2009; Bernarde, 2012). Outro comportamento envolve
o modo de forrageamento, que para essa espécie é denominado como senta-e-espera ou
espreita, onde percorrem distâncias curtas ou ficam empoleirados e são as presas que se
deslocam no ambiente, sendo atacadas ao andarem próximos aos lagartos (Huey e Pianka,
1981; Silva e Araújo, 2008; Bernarde, 2012).
Quanto à reação dos lagartos à aproximação do observador, esteve relacionado com o
grau de exposição dos mesmos nos microhábitats, ou seja, quando vulneráveis a predadores.
A maioria dos P. periosus observados adotaram a atividade “movimento” (n = 246), pois já se
encontravam próximos a fendas nas rochas, as quais são muito utilizadas como refúgio,
funcionando como proteção contra possíveis perigos, por exemplo predação (Briggs, 2012;
Ferreira et al., 2014; Santos et al., 2015). Já a reação “correr” (n = 5) foi adotada pelos
lagartos em microhábitats mais expostos (sem esconderijos), como observado para os animais
nos troncos das árvores que subiam para o dossel ou desciam em direção aos afloramentos
rochosos. O comportamento de correr ou fugir, sem hesitar, para um abrigo pré-estabelecido
foi descrito e categorizado por Vitt (1995) como “rota de fuga conhecida” (KER - known
escape route), quando as espécies realizaram o mesmo percurso para um determinado abrigo.
Durante cada um dos períodos em campo para este estudo, foram observados alguns
predadores de orientação visual (ex. ave - Glaucidium brasilianum; G.S.Toledo-Lima,
comunicação pessoal) e de orientação química (tais como, serpentes - Pseudoboa nigra,
Philodryas nattereri, Boiruna sertaneja, Oxyrhopus trigeminus, Bothrops erythromelas,
Oxybelis aeneus e Boa constrictor) nos mesmos hábitats/microhábitats utilizados por P.
periosus. Assim sendo, o comportamento adotado de pouco distanciamento das fendas nas
rochas, demonstra possível pressão predatória e que P. periosus provavelmente encontrou
uma maneira rápida de escapar das ameaças, escolhendo esse microhábitat.
Apesar da diversidade de hábitats presentes na ESEC Seridó, o principal utilizado por
P. periosus foi rochas com fendas (n = 270), já constatado anteriormente por Andrade et al.,
(2013), em um estudo na mesma localidade. Independentemente do tamanho do afloramento,
observou-se uma forte ligação entre a presença de fendas e dos lagartos nos afloramentos
estudados. Os indivíduos ficavam próximos às fissuras nas rochas, seja fendas verticais ou
horizontais, aparentemente em atividade. Quando encontrados no solo ou em troncos de
árvores (com até 5 m de distância dos afloramentos), ao distanciamento dos observadores, os
lagartos sempre corriam em direção aos afloramentos para se abrigarem (observação pessoal).
Em adição, ao longo da noite as temperaturas do ambiente decrescem, devido à
ausência de radiação solar, e as chances de alcançar uma temperatura corporal adequada para
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forrageamento, interações sociais, locomoção e até fuga de predadores (Aguilar e Cruz, 2010)
são limitadas (Angilletta et al., 1999; Kearney e Predavec, 2000). Desse modo, as fendas de
rochas são, possivelmente, microhábitats altamente protegidos associados a temperaturas mais
baixas em relação às temperaturas externas e possuem uma certa umidade relativa, muito
importante para a regulação da temperatura corporal nos lagartos noturnos (ex. Dial, 1978;
Groover, 1996).
Portanto, as fendas nas rochas, devem constituir o principal microhábitat para P.
periosus. Assim sendo, sugerimos como sítios de forrageamento a serapilheira e árvores do
entorno do afloramento, onde nessa última foi possível visualizar os lagartos se alimentando
das seivas que saíam de rachaduras presentes nos troncos de Caesalpinia pyramidalis
(catingueira) e Anadenanthera colubrina (angico de caroço). Diante do exposto, P. periosus é
realmente um lagarto de hábito saxícola, conforme sugerido por Rodrigues (2003), Passos et
al., (2013) e Ragner et al., (2014). Provavelmente o modo de viver em rochas foi uma maneira
que essa espécie adotou para selecionar ambientes favoráveis a moradia/abrigo (Dial, 1978;
Kearney, 2002), refúgio contra predação (Silva e Araújo, 2008; Ferreira et al., 2014) e
termorregulação (Dial, 1978; Lara-Resendiz et al., 2013a; Ferreira et al., 2014).
O uso de hábitats rochosos é habitual para várias espécies de lagartos em diferentes
famílias, tanto para os de hábito diurno, tais como Gymnodactylus geckoides (Vitt, 1986; Vitt,
1995), Tropidurus hispidus e T. semitaeniatus (Vitt, 1995; Ribeiro e Freire, 2010; Andrade et
al., 2013), Podarcis hispanica (Diego-Rasilla e Perez-Mellado, 2003), quanto para os
noturnos como Phyllodactylus pulcher (Williams et al., 2015), Phyllopezus pollicaris (Vitt,
1995; Albuquerque et al., 2013; Ferreira et al., 2014), Gymnodactylus carvalhoi (=
Gymnodactylus geckoides amarali; Colli et al., 2003), Hemidactylus agrius (Andrade et al.,
2013), H. mabouia (Rocha e Anjos, 2007; Albuquerque et al., 2013), Thecadactylus
rapicauda (Vitt e Zani, 1997), Coleonyx reticulatus (Dial, 1978) entre outras (Schulte II et al.,
2004; Goodman et al., 2008; Aurich et al., 2011; Brandt et al., 2015).
De modo geral, a amplitude de nicho para o uso de espaço e tempo apresentou machos
e fêmeas usufruindo amplamente do período de atividade; além disso, as fêmeas são mais
generalistas na ocupação dos microhábitats. Quanto à sobreposição nos nichos espaço e tempo
encontrada para machos e fêmeas de P. periosus da ESEC Seridó foi elevada, demonstrando
assim necessidades ecológicas semelhantes entre os sexos (Silva e Araújo, 2008; Passos et al.,
2013), fato que pode resultar em forte competição intersexual por estes recursos (Teixeira,
2002; Silva et al., 2010).
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A temperatura corporal média em atividade de P. periosus na caatinga da ESEC
Seridó (28,5 ± 2,1°C) foi menor que a registrada para a população dessa mesma espécie em
área de caatinga em São João de Jaguaribe, no Ceará (TC = 29,4 ± 1,2 °C; Passos et al., 2013)
e para a espécie congenérica P. pollicaris na caatinga de Exu, Pernambuco (TC = 30,4 ± 0,64
°C; Vitt, 1995) e em Unidade de Conservação estadual de caatinga em Sergipe (TC = 30,8 ±
2,1 °C; Ferreira et al., 2014).
Em relação ao grupo Gekkota, a TC média de P. periosus da ESEC Seridó foi maior
que as TC apresentadas pelos lagartos noturnos que ocupam ambientes em condições
extremas, tais quais Rhynchoedura ornata, Diplodactylus pulcher e Heteronotia binoei no
deserto da Austrália (Pianka e Pianka, 1976) e Hemidactylus mabouia na caatinga do Brasil
(Vitt, 1995), com exceção para Coleonyx brevis e C. reticulatus, gecos que ocorrem em
ambientes secos nos Estados Unidos e México (Dial, 1978), que apresentaram temperaturas
corporais semelhantes com as deste estudo (tabela 5). Esta diferença entre as TC pode estar
relacionada ao modo de regulação da temperatura corporal associada à fonte de calor utilizada
no ambiente.
Considerando a família Phyllodactylidae, P. periosus da ESEC Seridó apresentou TC
maior que algumas espécies também noturnas, como Thecadactylus rapicauda (espécie de
ambiente fechado da Amazônia brasileira; Vitt e Zani, 1997), Homonota horrida no Chaco
serrano argentino, região semiárida (Aún e Martoni, 1994), Phyllodactylus bordai (LaraResendiz et al., 2013a), P. reisi (Arizmendi, 2011) e P. tuberculosus de florestas secas
tropicais no semiárido mexicano (Lara-Resendiz et al., 2013b) (tabela 5).

Tabela 5. Resumo de dados/estudos sobre regulação da temperatura corporal para o grupo
Gekkota, com ênfase na família Phyllodactylidae, incluindo este estudo. Todos os valores
estão em °C, médias ± DP, seguido pelo n da amostra de lagartos e amplitude entre
parênteses.
Família/Espécie
Gekkonidae
Gehyra variegata
Hemidactylus mabouia
Heteronotia binoei
Carphodactylidae
Nephrurus laevissimus
Nephrurus levis

Temperatura corporal TC (°C)

Hábito

Ambiente

Referência

26,5 ± 4,0
(262)
24,6 ± 0,92
(3; 23,4 - 26,4)
27,0 ± 3,5
(25)

Noturno

Deserto

Noturno

Caatinga

Pianka e Pianka,
1976
Vitt, 1995

Noturno

Deserto

Pianka e Pianka,
1976

22,5 ± 4,1
(172)
23,2 ± 3,2
(30)

Noturno

Deserto
(“dunas”)
“Planície de
areia”

Pianka e Pianka,
1976
Pianka e Pianka,
1976

Noturno
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24,1 ± 3,5
(14)
27,4 ± 2,9
(237)

Noturno

(sandplain)
Deserto

Noturno

Deserto

27,7 ± 3,6
(50)
27,7 ± 3,7
(24)
26,6 ± 3,5
(36)
25,4 ± 5,7
(71)
26,2 ± 4,1
(13)
25,3 ± 4,8
(52)

Noturno

Deserto

Noturno

Deserto

Noturno
Noturno

Deserto
(“dunas”)
Deserto

Noturno

Deserto

Noturno

Deserto

28,6 ± 0,35
(52)

Noturno

Dial, 1978

Coleonyx reticulatus

27,9 ± 1,62
(4)

Noturno

Coleonyx variegatus

27,0 ± 0,59
(24)

Noturno

EUA e México
(ambiente
xérico)
EUA e México
(ambiente
xérico)
Deserto árido
(EUA)

30,2 ± 2,6
(28; 26,2 - 34,0)
33,5 ± 0.54
(10; 30.2 - 35.9)
27,15 ± 4,0
(40; 18,0 - 37,0)
25,4 ± 0,31
(31; 21,7 - 31,5)
24,0 ± 1,04
(38; 21,8 - 26,6)
27,2 ± 2,35
(21; 24,2 - 31,1)
28,5 ± 2,1
(45; 24,6 - 33,6)
29,4 ± 1,2
(28; 27,8 – 31,0)
30,4 ± 0,64
(14; 27,8 – 36,6)
28,5 ± 2,2
(33; 25,0 – 31,2)
30,8 ± 2,1
(18)
26,9 ± 0,3
(16; 24,2 - 28,6)

Noturno

Cerrado

Colli et al., 2003

Diurno

Caatinga

Vitt, 1995

Noturno

Chaco serrano

Noturno

Noturno

Semiárido no
México
Semiárido no
México
Semiárido no
México
Caatinga

Aún e Martori,
1994
Lara-Resendiz et
al., 2013a
Arizmendi, 2011

Noturno

Caatinga

Noturno

Noturno

Noturno

Cerrado

Noturno

Caatinga

Noturno

Amazônia

Nephrurus vertebralis
Rhynchoedura ornata
Diplodactylidae
Diplodactylus
conspicillatus
Diplodactylus pulcher
Lucasium
stenodactylum
Strophurus ciliaris
Strophurus elderi
Strophurus strophurus
Eublepharidae
Coleonyx brevis

Phyllodactylidae
Gymnodactylus amarali
Gymnodactylus
geckoides
Homonota horrida
Phyllodactylus bordai
Phyllodactylus reisi
Phyllodactylus
tuberculosus
Phyllopezus periosus
Phyllopezus periosus
Phyllopezus pollicaris
Phyllopezus pollicaris
Phyllopezus pollicaris
Thecadactylus
rapicauda

Noturno
Noturno

Pianka e Pianka,
1976
Pianka e Pianka,
1976
Pianka e Pianka,
1976
Pianka e Pianka,
1976
Pianka e Pianka,
1976
Pianka e Pianka,
1976
Pianka e Pianka,
1976
Pianka e Pianka,
1976

Dial, 1978

Kingsbury, 1989

Lara-Resendiz et
al., 2013b
Este estudo
Passos et al.,
2013
Vitt, 1995
Recoder et al.,
2012
Ferreira et al.,
2014
Vitt e Zani, 1997

Embora a temperatura corporal de P. periosus na ESEC Seridó tenha demonstrado
relação positiva com todas as variáveis ambientais, a TC mostrou-se influenciada pela fonte
térmica do microhábitat (TS) de maneira homogênea. Já um estudo sobre ecologia térmica
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dessa espécie no semiárido do Ceará, não encontrou efeito direto das temperaturas ambientais
(TS e TA) sobre a TC porém houve interações entre elas (Passos et al., 2013). Ainda,
observações sobre espécies do gênero Phyllopezus registraram temperatura corporal média em
atividade na faixa de 28,5 a 30,8 °C (Vitt, 1995; Recoder et al., 2012; Passos et al., 2013;
Ferreira et al., 2014), que apresentaram forte relação entre TC e TS (Vitt, 1995; Ferreira et al.,
2014). Provavelmente, outras condições ambientais estejam atuando sobre a população de
lagartos no Ceará, quais sejam, variação geográfica como altitude (Huey, 1982; Autumn e
Nardo, 1995; Díaz, 1997) e/ou influência do vento (Maia-Carneiro e Rocha, 2012).
A temperatura corporal média não diferiu significativamente entre machos e fêmeas de
P. periosus da ESEC Seridó, semelhante ao constatado por Passos et al., (2013) e para o geco
noturno do deserto Coleonyx variegatus (Kingsbury, 1989). Outro estudo sobre ecologia
térmica nos desertos (África, Austrália e América do Norte) com 56 espécies, sendo 14
pertencentes ao grupo Gekkota, apresentou temperaturas corporais semelhantes entre os sexos
da mesma espécie (Huey e Pianka, 2007). Huey (1982) explica que machos e fêmeas de uma
mesma população não diferem em relação às temperaturas corporais, uma vez que as
preferências térmicas são semelhantes e os indivíduos apresentam uso do mesmo nicho do
espaço, visto que a termorregulação eficiente exige seleção de microhábitat específico.
Para os juvenis, a TC foi mais elevada do que as temperaturas ambientais, embora
tenha apresentado correlação positiva com todas elas e demonstrado maior relação com a
temperatura do ar. Por conseguinte, foi maior e diferente significativamente da temperatura
corporal dos adultos na população de P. periosus da ESEC Seridó. Além de serem conhecidas
diferenças comportamentais e fisiológicas entre as fases ontogenéticas (Angilletta et al.,
1999), é possível que essa diferença também reflita a plasticidade quanto ao uso dos
microhábitats, os quais nem sempre foram os mesmos ocupados pelos indivíduos adultos.
Essas variações térmicas ontogenéticas podem estar relacionadas ao contato do
volume do corpo com a superfície do substrato (Soulé, 1963), derivado da inércia térmica que
se refere à transferência de calor e sua capacidade térmica volumétrica dos juvenis (Garrick,
2008; Maia-Carneiro e Rocha, 2013b). Destaca-se ainda o fato de os juvenis serem mais
sensíveis ao calor por serem menores, aumentando ou diminuindo a sua temperatura com
maior rapidez (Bogert, 1949); além de poderem ter necessidades térmicas mais elevadas, tal
para manter as taxas de crescimento corporal (Autumn e Nardo, 1995; Angilletta et al., 1999;
Maia-Carneiro e Rocha, 2013a).
Quanto ao tamanho e peso do corpo, não se relacionaram significativamente com a
temperatura corporal de P. periosus na ESEC Seridó, fato já constatado para algumas espécies
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de lagartos em diferentes famílias (Huey, 1982; Vrcibradic e Rocha, 1998; Menezes et al.,
2000), como Phyllodactylidae (Lara-Resendiz et al., 2013b) e Tropiduridae (Kiefer et al.,
2005; Vargens et al., 2008). Contudo, este é um aspecto ainda pouco investigado na ecologia
térmica, principalmente em gecos.
Na população de P. periosus estudada, os maiores valores encontrados para ΔTA,
seguido de ∆T5 indicaram um certo grau de termorregulação ativa em relação ao ambiente,
sugerindo que esses indivíduos regulam suas TC em um intervalo conveniente aos
mecanismos fisiológicos, e não apenas refletindo as temperaturas ambientais (Vrcibradic e
Rocha, 1998; Keifer et al., 2007; Maia-Carneiro e Rocha, 2013b). Além disso, o valor de ΔTS
foi bem menor do que os outros, revelando um aproveitamento da temperatura do substrato
(as rochas) como fonte de calor, através da termorregulação passiva durante sua atividade;
também verificado em outros trabalhos (Vrcibradic e Rocha, 1998; Keifer et al., 2007; MaiaCarneiro e Rocha, 2013b).
Ademais, a porcentagem de valores negativos foi superior para ΔTS, sugerindo que P.
periosus possui maior grau de termorregulação comportamental ativa em relação à
temperatura do substrato, ou seja, esse lagarto escolhe os locais mais favoráveis para aquecer
e regular a temperatura corpórea. Alguns estudos com populações de lagartos brasileiros
apresentaram resultado semelhante (Vrcibradic e Rocha, 1998; Keifer et al., 2007). Lagartos
submetidos a baixas temperaturas ambientais tendem a ser termorreguladores passivos,
porque as fontes de calor adequadas para regulação da temperatura corporal não estão
acessíveis (Keifer et al., 2007).
É conhecido que lagartos da família Phyllodactilydae são termoconformistas e mantêm
uma temperatura corporal média de 30,6 ± 1,42°C (16,6 - 38,9 °C; n = 13) (Sinervo et al.,
2010). Phyllopezus periosus aproveita o calor acumulado nas superfícies aquecidas dos
afloramentos rochosos para controlar suas temperaturas por condução, constituindo assim
uma estratégia de termorregulação conhecida como tigmotermia (Silva e Araújo, 2008; LaraResendiz et al., 2013a). A população de P. periosus da ESEC Seridó permaneceu durante todo
o período de atividade com o corpo em contato direto com a superfície do substrato
(observação pessoal), mesmo quando estavam em comportamento de forrageamento na
posição de poleiro, mantinham a parte posterior do corpo em contato com o substrato e a parte
anterior até o tórax, afastado (B. Maggi, dados não publicados).
O ganho de calor através do contato direto com rochas tem mostrado ser uma maneira
eficiente de termorregulação, especialmente para lagartos noturnos (Kearney, 2002). Visto
que esses animais vivem em restrições térmicas que mudam no tempo e espaço, a escolha dos
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hábitats será fundamental para a ecologia térmica, como ambientes térmicos homogêneos
(Aguilar e Cruz, 2010) e em ambientes térmicos heterogêneos, oferecendo várias alternativas
para a termorregulação noturna (Lara-Resendiz et al., 2013a).
A estratégia de forrageamento senta-e-espera mencionada para P. periosus resulta em
menor deslocamento no hábitat e maior permanência nos “poleiros” (B. Maggi, dados não
publicados). No entanto, essa estratégia pode estar relacionada com o ganho de calor pela
fonte externa e, consequentemente, na manutenção da regulação térmica corporal. Desse
modo, o lagarto poderia alternar entre a termorregulação do corpo e a alimentação durante o
período de atividade, sendo qualquer atitude do indivíduo uma questão de oportunidade, uma
vez que manter a temperatura do corpo em níveis ideais é mais importante para o
metabolismo nos animais ectotérmicos (Huey, 1982; Silva e Araújo, 2008).
Neste estudo, fornecemos informações sobre a importância da escolha do hábitat e o
quanto este contribui significativamente para a regulação e manutenção da temperatura
corporal de P. periosus. Isso provavelmente refletiu no amplo período de atividade
apresentado por este lagarto endêmico da caatinga, porém se fazem necessários estudos
complementares sobre ecologia térmica de outras populações desta espécie ao longo de sua
distribuição geográfica, para ampliar o entendimento de como as variáveis ambientais atuam
na biologia e ecologia desses animais noturnos.
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RESUMO
O alimento é um componente fundamental e dinâmico das interações entre lagartos e seu
hábitat, podendo ocorrer diferenças na composição da dieta, tanto entre machos e fêmeas,
como entre adultos e juvenis, especialmente em ambientes com sazonalidade marcante como
a Caatinga, influenciando diferentes comportamentos de forrageamento. Nessa perspectiva,
foram registrados e analisados a dieta e o modo de forrageamento de Phyllopezus periosus
Rodrigues, 1986 na Estação Ecológica do Seridó (ESEC Seridó), Estado do Rio Grande do
Norte. Foram realizadas duas excursões, em julho e outubro de 2015, com duração de 10 dias
cada, durante as quais foram obtidos conteúdos estomacais dos lagartos por meio do método
de regurgitação forçada do alimento. Para estudar o comportamento de forrageamento, foram
gravadas descrições das observações sobre o referido comportamento. Coletaram-se 45
espécimes de P. periosus, os quais foram soltos após a regurgitação. Destes, 31 apresentaram
conteúdos estomacais, sendo identificadas 107 presas pertencentes a 19 categorias de itens
alimentares. A maior frequência de ocorrência foi para Coleoptera, seguida por Hymenoptera
(Formicidae). A composição da dieta foi semelhante entre os meses, e não houve diferença
significativa entre a dieta dos lagartos e a disponibilidade de presas no ambiente. Ocorreu
diferença na composição da dieta entre adultos e juvenis, mas não entre os sexos. Phyllopezus
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periosus utilizou como principal sítio de forrageamento os afloramentos rochosos, seguido de
árvores. Os indivíduos observados passaram em média 1,72 ± 1,94% do tempo em
movimento (PTM), e realizaram 0,37 ± 0,32 movimentos por minuto (MPM), caracterizando
modo de forrageamento do tipo senta-e-espera ou “de espreita”.
Palavras-chave: Alimentação; comportamento alimentar; ecologia trófica de Phyllopezus na
Caatinga.

ABSTRACT
Food is a fundamental and dynamic component of the interactions between lizards and their
habitat, differences in diet composition, both between males and females, and between adults
and juveniles may occur, especially in environments with a noted seasonality such as
Caatinga, influencing different behaviors of foraging. In this perspective, the diet and foraging
mode of Phyllopezus periosus Rodrigues, 1986 at the Seridó Ecological Station (ESEC
Seridó), State of Rio Grande do Norte, were recorded and analyzed. Two excursions were
carried out in July and October of 2015, with a duration of 10 days each, during which
stomach contents were obtained from the lizards by means of forced feeding regurgitation
method. To study the foraging behavior, descriptions of the observations on this behavior
were recorded. Forty-five specimens of P. periosus were collected, which were released after
regurgitation. Of these, 31 presented stomach contents, being identified 107 prey belonging to
19 categories of food items. The highest occurrence frequency was for Coleoptera, followed
by Hymenoptera (Formicidae). The composition of the diet was similar between the months,
and there was no significant difference between the diet of the lizards and the availability of
prey in the environment. There was a difference in diet composition between adults and
juveniles, but not between the sexs. Phyllopezus periosus used as the main foraging site the
rocky outcrops, followed by trees. The observed individuals spent on average of 1.72 ± 1.94%
of the time in movement (PTM) and realized 0.37 ± 0.32 movements per minute (MPM),
characterizing mode of foraging of the type sit-and-wait or “lurking”.
Key words: Feed; foraging behavior; trophic ecology of Phyllopezus in the Caatinga.
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INTRODUÇÃO
As estratégias adotadas pelos lagartos para localizar, capturar, subjugar e ingerir suas
presas são diversas e importantes na determinação das interações entre as espécies de uma
população e seus ambientes (Huey e Pianka, 1981; Pough et al., 2008). Assim sendo, a
composição da dieta em qualquer táxon está relacionada aos aspectos ecológicos locais e sua
história evolutiva (Vitt, 1995; Daza et al., 2009).
Em adição, através de estudos sobre ecologia trófica podem ser obtidas informações
sobre os tipos de alimentos consumidos e a importância relativa destes para o predador (Huey
e Pianka, 1981; Daza et al., 2009; Pérez Z. e Balta, 2011; Recoder et al., 2012), o aumento ou
a diminuição na competição intersexual e/ou intraespecífica (Vitt e Carvalho, 1995; Colli et
al., 2003; Cocilio et al., 2016), bem como os diferentes comportamentos de forrageamento
adotados (Vitt, 1995; Aowphol et al., 2006; Aurich et al., 2011; Cocilio et al., 2016).
Estudos sobre os mecanismos que levam a diferenças de tamanhos e tipos de presa
estão relacionados com a morfologia e comportamento de forrageamento, definindo o nicho
ecológico dos lagartos (Huey e Pianka, 1981; Colli et al., 2003; Cocilio et al., 2016). Dentre
os modos de forrageamento por recursos alimentares, são encontradas desde espécies com
elevada taxa de movimentação (forrageadores ativos - FA) - que se alimentam de presas
pequenas que vivem em agregados, sedentárias, maioria com exoesqueleto e que deixam
pistas químicas (p. ex., cupins, formigas, ácaros) - até espécies com baixa intensidade de
movimentação durante o seu forrageamento (forrageadores sedentários ou senta-e-espera FSE), que consomem presas de tamanho maior, móveis, normalmente solitárias, como
gafanhotos, besouros e aranhas (Huey e Pianka, 1981; Silva e Araújo, 2008; Pérez Z. e Balta,
2011).
No grupo Gekkota, grande parte das espécies é considerada forrageadora senta-eespera, tendo algumas ocorrências de plasticidade intraindividual, para estratégia
intermediária adotada por Coleonyx variegatus (ver Kingsbury, 1989) e Gekko hokouensis
(ver Werner et al., 1997), e de forrageamento ativo por Goniurosaurus kuroiwae (ver Werner
et al., 2006), tratando-se de episódios de breves pausas durante atividade intensa (semelhante
ao modo FA), seguida por longos episódios de pouca movimentação (visto em FSE).
Além disso, a alimentação dos gecos tem sido bem diversificada, sendo a principal
fonte os artrópodes, porém ingerem também material vegetal (Silva e Araújo, 2008; Daza et
al., 2009), vertebrados (Vitt e Carvalho, 1995; Daza et al., 2009) e até a própria pele após a
ecdise (Vitt e Zani, 1997; Daza et al., 2009). É possível que a amplitude do nicho trófico seja
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influenciada pela distribuição temporal-espacial e a densidade das presas (Pianka, 1986; Vitt,
1995).
Dentre os gecos brasileiros, Phyllopezus periosus (Phyllodactylidae) é considerada a
maior espécie (Passos et al., 2013) e endêmica da Caatinga do Nordeste do Brasil, onde
aparenta ter distribuição relictual (Rodrigues, 2003) dos Estados da Bahia ao Ceará (Freire et
al., 2000; Roberto e Brito, 2004; Carvalho et al., 2005; Silva et al., 2014). Foi descrita como
espécie saxícola (Rodrigues, 2003; Passos et al., 2013), de hábito noturno (Rodrigues, 1986;
Passos et al., 2013), e dieta composta principalmente por artrópodes (Rodrigues, 1986).
Considerando o endemismo e a aparente distribuição relictual de P. periosus ao longo
da Caatinga, é pertinente estudar diferentes aspectos relevantes de sua ecologia que possam
estar influenciando sua distribuição geográfica. Embora alguns estudos pontuais já tenham
sido realizados (Maggi, 2005; Lima et al., 2011; Passos et al., 2013; Ragner et al., 2014),
nenhum destes abordou a possível relação entre a dieta e a disponibilidade de presas, nem
tampouco os aspectos quantitativos do comportamento de forrageamento.
Desse modo, este estudo objetivou analisar a composição da dieta, a relação entre o
tamanho corporal dos lagartos e o tamanho das presas consumidas, a ocorrência de diferenças
sexuais e ontogenéticas na dieta aliada à disponibilidade relativa de presas, além do
comportamento quantitativo de forrageamento para Phyllopezus periosus na Caatinga da
ESEC Seridó.

MATERIAL E MÉTODOS
Área de estudo
A Estação Ecológica do Seridó - ESEC Seridó (6°37’30” e 6°37’00” S, 37°14’30” e
37°16’30” W), ocupa uma área de 1.166,38 ha, no município de Serra Negra do Norte, Estado
do Rio Grande do Norte (Camacho e Baptista, 2005). A vegetação que caracteriza as
fisionomias da Estação Ecológica do Seridó são caatinga arbórea, caatinga arbustiva e
caatinga herbácea (Velloso et al., 2002; Camacho e Baptista, 2005).
A ESEC Seridó está inserida na Ecorregião Depressão Sertaneja Setentrional, que
compreende os estados da Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e estende até uma pequena
faixa no Piauí. Essa região ecológica apresenta solos pedregosos e mais rasos. A altitude pode
variar de 100 até 400 m, com elevações de 400 a 700 m (Velloso et al., 2002). Essa
Ecorregião é caracterizada pela irregularidade pluviométrica (Velloso et al., 2002), clima
semiárido, segundo a classificação de Köppen, precipitação média anual abaixo de 800 mm e
temperatura média anual maior que 24 °C (Alvares et al., 2014).
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Coleta e análise de dados sobre dieta - campo e laboratório
Durante os meses de julho e outubro de 2015 foi realizado o trabalho de campo na
ESEC Seridó, durante dez noites consecutivas, intercalando os horários: na primeira noite das
17h00min até 00h00min e na segunda, de 00h01min as 06h00min da manhã do dia seguinte, e
assim sucessivamente. Foi adotado o método de busca visual em transecções percorridas
aleatoriamente com duração de uma hora cada. Este estudo foi autorizado pelo Instituto Chico
Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) através da licença SISBIO nº 50006-1.
Os lagartos capturados foram levados vivos ao alojamento da ESEC Seridó, onde
foram tomadas as seguintes medidas: comprimento rostro-comissura labial (RCL),
comprimento rostro-canto do tímpano (RCT), largura da mandíbula (LM), altura da cabeça
(Acab) e comprimento rostro-cloacal (CRC), com o auxílio de paquímetro digital (precisão
0,1 mm); a massa foi aferida em balança digital (precisão 0,01 g).
A determinação do sexo dos lagartos foi feita por eversão do hemipênis através da
introdução de seringa descartável contendo água mineral, na região ventral da cauda próximo
à cloaca; logo, o hemipênis foi exibido ou parcialmente evertido, sendo classificado como
macho e, na ausência deste, considerada fêmea. Quanto à diferenciação da fase ontogenética,
foram levadas em consideração a coloração do corpo e as faixas dorsais que são bem
definidas e em maior número nos juvenis do que nos adultos, e o CRC dos espécimes que
foram considerados como adultos a partir de 70 mm com ventre amarelo-ouro (Rodrigues,
1986).
Para obtenção do conteúdo estomacal, foi utilizado o método de lavagem estomacal
com regurgitação forçada, adaptado de Solé et al., (2005). Os animais não foram anestesiados
para realização deste procedimento, apenas manipulação cuidadosa desses. Cada espécime de
lagarto foi segurado pelo meio do corpo, enquanto os membros e a cabeça foram apoiados
pelos dedos da mesma mão que o segurava. Com a outra mão, foi inserida cuidadosamente
uma espátula pelo canto da boca, forçando sua abertura. Mantido na posição vertical e com a
espátula abrindo sua boca, uma sonda plástica foi inserida cuidadosamente até logo após o
esôfago. Em seguida, água mineral foi injetada no estômago através de seringa (de 20 ml para
lagartos pequenos e de 60 ml para os adultos). Quando esta água começava a retornar pela
boca, o lagarto era posicionado verticalmente com a boca para baixo e, por meio de
massagens na região abdominal, o bolo alimentar ou conteúdo do estômago era regurgitado
dentro de recipiente de plástico vazio. Esse procedimento foi repetido 3 vezes no mesmo
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animal, na tentativa de forçar que todo o conteúdo fosse completamente regurgitado (Rivais et
al., 1996; Solé et al., 2005).
Todos os espécimes submetidos à regurgitação foram mantidos em observação durante
10 horas, para o controle de sobrevivência após a técnica (ver Legler e Sullivan, 1979). O
conteúdo estomacal coletado no recipiente foi transferido para tubo criogênico com etanol a
70%, etiquetado com a data, local de coleta e respectivo número de campo. Após esse período
de observação, os lagartos foram soltos em seus respectivos locais de captura. A recaptura dos
mesmos indivíduos foi evitada através de marcas feitas com tinta marcadora atóxica.
Os conteúdos estomacais foram analisados sob estereomicroscópio no Laboratório de
Herpetologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). O comprimento e a
largura de cada item alimentar foram medidos com um paquímetro (precisão de 0.1 mm). A
identificação dos táxons encontrados na dieta e na disponibilidade do ambiente foi efetuada
com o auxílio de literatura taxonômica entomológica até o nível de Ordem, e para
Hymnoptera até Família, com exceção da Ordem Mollusca até gênero (Buzzi, 2002); os
vertebrados até o nível de espécie com ajuda de chave taxonômica de lagartos e comparação
com espécimes da Coleção Herpetológica da UFRN. Os itens alimentares foram identificados
e depositados em tubos de plástico de 1,5 a 2 ml contendo álcool a 70% e com identificação
correspondente a cada lagarto.
Para estimar a disponibilidade de presas no ambiente foram expostas 12 armadilhas de
queda (três conjuntos com quatro potes), nos meses de julho e outubro de 2015, constituídas
por potes plásticos de capacidade para 500 ml, contendo 400 ml de solução composta por
álcool 93° (150 ml) – para conservar os indivíduos; sal (50g) – para evitar que o material
biológico se desintegrasse na solução; detergente neutro (25 ml) – quebrar a tensão superficial
da água; e água (225 ml) – para misturar todos os ingredientes citados (Costa, T.B.
comunicação pessoal). Essas armadilhas ficaram dispostas em seis áreas onde foram coletados
alguns lagartos, e permaneceram abertas por quatro dias consecutivos. A disponibilidade de
presas no ambiente foi estimada pelo número e frequência relativa.
A eletividade de presa foi estimada por meio do índice E de Ivlev (Krebs, 1999): IEI =
(ri – ni) / (ri + ni), neste caso IEI é o Índice de Eletividade de Ivlev para a presa i; ri é a
porcentagem do item alimentar na dieta e ni é a porcentagem da presa em relação a sua
disponibilidade no ambiente. O índice varia de -1,0 (presas evitadas) a 1,0 (presas preferidas),
onde os valores próximos de 0 (zero) indicam consumo na mesma proporção em que a presa
ocorre no ambiente.
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Para a análise dos dados de dieta, o volume das presas consumidas foi estimada
utilizando a fórmula de volume esferóide: V = (π.comprimento.largura2) / 6 (Faria e Araújo,
2004). A frequência de ocorrência foi calculada pelo número de estômagos contendo a
categoria de presa i, dividido pelo número total de estômagos com alimento, multiplicado por
100 (Lisboa et al., 2012; Sales et al., 2012).
Para determinar o índice de Importância Relativa (IVI) foi utilizado a equação IVI =
F.O(%)+N(%)+V(%)
3

, onde F.O(%) é a porcentagem de frequência de ocorrência, N(%) é a

porcentagem numérica do número de presas, e V(%) é a porcentagem volumétrica dos itens
alimentares (Rocha e Anjos, 2007; Lisboa et al., 2012).
A sobreposição de nicho alimentar, entre machos, fêmeas e jovens, foi calculada
através do índice de Sobreposição de Nicho (Pianka, 1973): ∅𝑗𝑘 =

∑𝑛
𝑖=1 𝑃𝑖𝑗 𝑃𝑖𝑘
2 𝑛
2
√∑𝑛
𝑖=1 𝑃𝑖𝑗 ∑𝑖=1 𝑃𝑖𝑘

; onde i é a

categoria do recurso, P é a proporção de utilização da categoria do recurso i e n é o número
total de categorias para a espécie evidenciada por j e k. Para sobreposição de nicho, os valores
variam de 0 (nenhuma sobreposição) a 1 (completamente sobreposto).
O índice de Shannon-Wiener (H’) foi usado para determinar a diversidade trófica
(Magurran, 1988). Os índices de Shannon e Sobreposição de nicho foram calculados
utilizando o programa Ecological Methodology (Kenney e Krebs, 2000).
A amplitude do nicho para o uso do alimento (numérico e volumétrico) foi estimado
utilizando o índice de Diversidade de Simpson (Pianka, 1986; Vitt, 1995): 𝐵 = 1/ ∑𝑛𝑖=1 𝑝𝑖2 ,
onde i é a categoria do recurso, n é o número de categorias do recurso e pi é a proporção de
lagartos avistados na categoria do recurso i. Quanto mais distante do valor de um (1), maior é
a amplitude do nicho, ou seja, mais generalista pela utilização do recurso.
Os volumes (mínimo, máximo e total), comprimentos (mínimo e máximo) e o número
das presas ingeridas foram transformadas a Log10 para normalizar sua distribuição (Vitt e
Zani, 1997). Para as comparações de volumes (Vmín, Vmáx e Vtot), comprimentos (Compmín e
Compmáx) e número das presas (Npresas), pelas diferentes categorias dos lagartos (machos e
fêmeas, adultos e juvenis), e entre os meses de julho e outubro foram calculadas utilizado o
teste t de Student (Zar, 1999).
A composição da dieta foi comparada com a disponibilidade de presas do ambiente
através da correlação de Spearman (Vrcibradic e Rocha, 1995; Kolodiuk et al., 2010). Para
verificar a existência de correlação entre as dimensões das presas ingeridas e as medidas
morfométricas dos lagartos, foram realizadas regressões lineares simples (Zar, 1999). A
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estatística descritiva foi apresentada entre parênteses sendo média ± desvio padrão e n
amostral. As análises estatísticas foram realizadas no programa IBM SPSS Statistics 20 (IBM
Corp, 2011), com nível de significância de 0,05 (5%).
O índice de mobilidade das presas consumidas por P. periosus foi calculado para cada
mês, utilizando um ranking de mobilidade para os tipos de presas ingeridas estabelecido por
Perry (2007), onde as presas foram classificadas de 0 (quando a presa é completamente
sedentária) a 6 (quando a presa é muito instável). Com isso, foi estimado o índice de
mobilidade das presas consumidas (Hj): 𝐻𝑗 = ∑ 𝑀𝑖 𝐹𝑖 , onde Mi é o valor da presa no ranking
de mobilidade, e Fi é a porcentagem volumétrica de cada categoria de presa na dieta do
predador no mês j. Os valores adotados de Mi nesse estudo foram: Thysanura = 1; Orthoptera
= 4, Phasmatodea = 1; Mantodea = 5; Blattodea = 5; Hemiptera = 3,5; Coleoptera = 4;
Formicidae = 4; larvas de insetos = 1; Aranha = 3,5; Pseudoscorpiones = 2; Scorpiones = 2;
Acari = 2; Gastropoda = 0; Material vegetal = 0; Lagartos = 6.

Comportamento de forrageamento
Para as observações comportamentais, foi selecionada uma área exclusiva para esta
atividade, contendo afloramentos rochosos. As observações foram realizadas durante duas
noites por campanha, totalizando quatro noites (duas noites no mês de julho e duas em
outubro), em todas elas com período de observação de 17:00 h até as 00:00 h e das 00:01 h às
06:00 h da manhã no dia seguinte. A temperatura do ar foi registrada a cada hora de
observação durante toda a noite.
Na área de observação, foram percorridas transecções de forma aleatória em busca
ativa pelos lagartos. Assim que o animal era visualizado, o observador ficava imóvel durante
cinco minutos com a lanterna de cabeça ligada (luminosidade de 355 lúmens = 1.649,75 LUX
a um ângulo de facho de 10°), porém o facho de luz não era direcionado ao animal, e o
observador manteve-se a uma distância de três metros do mesmo. Esse procedimento foi
adotado em razão de minimizar a interferência que o pesquisador poderia estar causando ao
lagarto (Werner et al., 1997). Apenas adultos foram observados e não foi possível identificar o
sexo.
As gravações foram iniciadas adotando o método “Animal Focal” (Martin e Bateson,
2007), logo que o lagarto apresentasse atividade do tipo forrageamento, como
micromovimentos (movimentos curtos/breves) ou dardejar com a língua (Werner et al., 1997).
A duração das gravações foi de até 15 minutos, sendo consideradas sessões a partir de 5
minutos (quando o lagarto foi perdido do campo de visão). Todas as observações foram
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realizadas com auxílio de gravador de áudio digital. Quando ocorria qualquer reação
diferente, como por exemplo, desaparecimento do foco ou interação social, a observação foi
excluída (Cooper et al., 2013).
As posturas e ações dos lagartos foram classificadas como "parado" ou "movimento".
"Parado", quando o animal permaneceu no mesmo lugar durante algum tempo, podendo
mover a cabeça, mandíbula, língua, os membros ou a cauda, ou até mudando sua postura em
180°, contanto que não se deslocasse para outro local ou direção; e "movimento" foi
considerado quando o animal andou, correu e saltou para frente (direção).
No laboratório, as gravações foram analisadas para “Movimentos Por Minuto” (MPM
- number of Movements Per Minute) e “Porcentagem do Tempo em Movimento” (PTM Percent of Time Moving) para avaliar o “Modo de Forrageamento” (MF – Foraging Mode)
(Werner et al., 1997). O teste U de Mann-Whitney foi utilizado para avaliar diferenças nos
meses entre PTM e MPM, e uma correlação de Spearman (Zar, 1999) para avaliar a influência
da temperatura do ar sobre os índices de forrageamento. Todas as análises estatísticas foram
realizadas utilizando o programa IBM SPSS Statistics 20 (IBM Corp, 2011).

RESULTADOS
Dieta
Durante 220 horas.homem (h.H) de esforço amostral, ao longo de 20 dias de coleta em
campo, foram capturados 45 espécimes de P. periosus, sendo 20 fêmeas (44,4%), 18 machos
(40%) e sete jovens (15,6%).
O procedimento de regurgitação foi realizado nos 45 P. periosus, sendo que seis
lagartos apresentaram estômagos vazios (13,3%; três fêmeas e três machos) e oito continham
conteúdo estomacal em alto grau de digestão (17,8%; quatro fêmeas e quatro juvenis), não
sendo possível a identificação de nenhum item alimentar. A quantidade de estômagos vazios
foi igual para ambos os meses, julho (n = 3) e outubro (n = 3).
Nos 31 estômagos analisados que continham alimento (15 machos, 13 fêmeas e três
juvenis), foram identificadas 107 presas distribuídas em 19 categorias de itens alimentares,
sendo o principal grupo representado pelos insetos (nove taxa), aracnídeos (quatro taxa),
moluscos (um táxon), material de origem vegetal (pedaços de vegetais e sementes),
fragmentos de artrópodes não identificados (material indeterminado) e dois vertebrados de
espécies diferentes (tabela 1). Material mineral (grãos de areia) encontrados nos estômagos (n
= 2) foram considerados ingestão acidental.
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No geral, a dieta apresentou uma maior frequência de ocorrência para Coleoptera
(48,4%), seguido por Hymenoptera (Formicidae) (25,9%) e Orthoptera (16,2%). Quanto à
frequência numérica foram Coleoptera (37,4%) e Hymenoptera (Formicidae) (9,3%). Em
termos volumétricos as presas mais consumidas foram: Coleoptera (63,5%), molusco
Gastropoda (8%) e Phasmatodea (7,5%). Os maiores índices de importância relativa foram
Coleoptera (IVI = 41,6) e Formicidae (IVI = 8,1) (tabela 1).
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Tabela 1. Composição da dieta de Phyllopezus periosus na Estação Ecológica do Seridó, Serra Negra do Norte, RN, durante os meses de julho e
outubro de 2015. N = número absoluto das presas; F.O. = frequência de ocorrência; V = volume em mm³; IVI = índice de importância relativa.
Entre parênteses, as porcentagens relativas.
Tipos de Presas
ARACHNIDA
Acari
Aranae
Pseudoscorpiones
Scorpiones
INSECTA
Blattodea
Coleoptera
Hemiptera
Hymenoptera
Formicidae
Lepidoptera (Larva)
Mantodea
Phasmatodea
Orthoptera
Thysanura
MATERIAL
INDETERMINADO
MOLLUSCA
Gastropoda
VEGETAL
Material vegetal não identificado
Sementes
VERTEBRATA-REPTILIASQUAMATA
GEKKONIDAE
Hemidactylus agrius
TROPIDURIDAE
Tropidurus semitaeniatus (cauda)
TOTAL

N (%)

F.O (%)

V (%)

IVI

Julho
3 (4,5)
3 (4,5)
0
0

Outubro
0
0
3 (7,3)
2 (4,9)

Total
3 (2,8)
3 (2,8)
3 (2,8)
2 (1,9)

Julho
9,7 (7,2)
9,7 (7,2)
0
0

Outubro
0
0
9,7 (14,3)
6,5 (9,6)

Total
9,7 (4,8)
9,7 (4,8)
9,7 (4,8)
6,5 (3,2)

Julho
0,45 (0,01)
42,7 (0,8)
0
0

Outubro
0
0
0,93 (0,03)
103,89 (3,5)

Total
0,45 (0,01)
42,7 (0,5)
0,93 (0,01)
103,89 (1,3)

Julho
3,9
4,2
0
0

Outubro
0
0
7,2
6

Total
2,5
2,7
2,5
2,1

1 (1,5)
19 (28,8)
1 (1,5)

5 (12,2)
21 (51,2)
0

6 (5,6)
40 (37,4)
1 (0,9)

3,2 (2,4)
29 (21,4)
3,2 (2,4)

3,2 (4,7)
19,4 (28,6)
0

6,4 (3,2)
48,4 (23,8)
3,2 (1,6)

84,22 (1,6)
2603,76 (49,7)
68,19 (1,3)

54,91 (1,8)
2632,68 (87,6)
0

139,13 (1,7)
5236,44 (63,5)
68,19 (0,8)

1,8
33,3
1,7

6,2
55,8
0

3,5
41,6
1,1

7 (10,6)
3 (4,5)
1 (1,5)
1 (1,5)
3 (4,5)
0
17 (25,7)

3 (7,3)
0
0
0
2 (4,9)
4 (9,7)
0

10 (9,3)
3 (2,8)
1 (0,9)
1 (0,9)
5 (4,7)
4 (3,7)
17 (15,9)

19,4 (14,3)
6,5 (4,8)
3,2 (2,4)
3,2 (2,4)
9,7 (7,2)
0
22,6 (16,7)

6,5 (9,6)
0
0
0
6,5 (9,6)
12,9 (18,9)
0

25,9 (12,7)
6,5 (3,2)
3,2 (1,6)
3,2 (1,6)
16,2 (8)
12,9 (6)
22,6 (11,1)

92,05 (1,8)
193,8 (3,7)
26,67 (0,5)
613,85 (11,7)
112,64 (2,1)
0
188,1 (3,6)

91,31 (3,0)
0
0
0
44,93 (1,5)
68,4 (2,3)
0

183,36 (2,2)
193,8 (2,4)
26,67 (0,3)
613,85 (7,5)
157,57 (1,9)
68,4 (0,8)
188,1 (2,3)

8,9
4,3
1,5
5,2
4,6
0
15,3

6,6
0
0
0
5,3
10,3
0

8,1
2,8
0,9
3,3
4,9
3,5
9,8

1 (1,5)

0

1 (0,9)

3,2 (2,4)

0

3,2 (1,6)

659,4 (12,6)

0

659,4 (8,0)

5,5

0

3,5

3 (4,5)
2 (3,0)

0
0

3 (2,8)
2 (1,9)

3,2 (2,4)
6,5 (4,8)

0
0

3,2 (1,6)
6,5 (3,2)

35,45 (0,7)
49,98 (1,0)

0
0

35,45 (0,4)
49,98 (0,6)

2,5
2,9

0
0

1,6
1,9

1 (1,5)

0

1 (0,9)

3,2 (2,4)

0

3,2 (1,6)

467,2 (8,9)

0

467,2 (5,7)

4,3

0

2,7

0
66

1 (2,4)
41

1 (0,9)
107 (100)

0
135,5

3,2 (4,7)
67,9

3,2 (1,6)
203,4 (100)

0
5238,46

8,52 (0,3)
3005,57

8,52 (0,1)
8244,03

0

2,5

0,9
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O número médio de presas encontradas nos conteúdos estomacais de P. periosus foi de
1 a 7 presas (5,6 ± 9,2; n = 107). Nos machos, as presas ingeridas variaram de 1 a 6 (3,7 ± 2,3;
n = 56), nas fêmeas de 1 a 7 (3,2 ± 1,7; n = 41) e nos juvenis variou de 1 a 7 (3,3 ± 3,2; n =
10). As presas encontradas intactas nas regurgitações variaram no tamanho de 0,5 até 112,4
mm (9,3 ± 12,3 mm; n = 83).
Alguns itens alimentares variaram entre os sexos. No conteúdo estomacal dos machos
foram registradas 14 categorias de presas e 56 itens, onde besouros (Coleoptera – 26,8%),
grilos (Orthoptera – 7,1%) e formigas (Formicidae – 7,1%) foram as presas alimentares
predominantes tanto em frequência quanto em número. Para as fêmeas foram encontradas 12
categorias de presas e 41 itens ingeridos, onde predominaram quantitativamente, besouros
(61%) e formigas (14,6%). Para os juvenis, constataram-se apenas quatro categorias
alimentares, sendo baratas (Blattodea – 50%), pseudoescorpiões (Pseudoescorpiones – 30%),
escorpião (Scorpiones – 10%) e traça (Thysanura – 10%), totalizando dez presas ingeridas.
Não houve diferença significativa no tamanho e quantidade de presas ingeridas entre
machos e fêmeas (tabela 2). A sobreposição de nicho trófico foi alta entre os sexos tanto para
número (ØM x F = 0,705) quanto para volume (ØM x F = 0,914) dos itens ingeridos. A amplitude
de nicho alimentar (numérico+volumétrico/2) foi maior para os machos (BD = 4,356) em
relação as fêmeas (BD = 2,135). O índice de Shannon-Wiener (Diversidade de presas) para os
machos foi H’ = 2,66; e para as fêmeas H’ = 1,77.

Tabela 2. Variação na composição da dieta de Phyllopezus periosus quanto aos sexos, faixas
etárias e meses estudados, na Estação Ecológica do Seridó, Serra Negra do Norte, RN. Teste t
de Student, *valor significativo p ˂ 0,05
Volume
mínimo
Machos x t = - 0,972;
g.l. = 26; p
Fêmeas
= 0,340
Adultos x t = 2,529;
g.l. = 29; p
Juvenis
= 0,017*
Julho x t = - 0,628;
Outubro g.l. = 29; p
= 0,535

Volume
máximo

Volume
total

t = - 0,078;
g.l. = 26; p
= 0,938
t = 1,418;
g.l. = 29; p
= 0,167
t = 1,079;
g.l. = 29; p
= 0,290

t = - 0,939;
g.l. = 26; p
= 0,357
t = 3,999;
g.l. = 29; p
˂ 0,001*
t = 1,391;
g.l. = 29; p
= 0,175

Número de Compriment
presas
o máximo de
presa
t = 0,525; t = 0,120;
g.l. = 26; p g.l. = 26; p =
= 0,604
0,906
t = 0,366; t = 0,887; g.l.
g.l. = 29; p = 29; p =
= 0,717
0,382
t = 0,695; t = 0,932;
g.l. = 29; p g.l. = 29; p =
= 0,492
0,359

Comprimento
mínimo
de
presa
t = - 0,517;
g.l. = 26; p =
0,609
t = 1,925;
g.l. = 29; p =
0,064
t = 1,032;
g.l. = 29; p =
0,311

Já quanto à composição entre as fases ontogenéticas, constatou-se diferença
significativa em volume mínimo e volume total (tabela 2). Não foi possível estimar os índices
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de sobreposição e amplitude do nicho alimentar para adultos e juvenis durante os meses
porque os jovens só foram encontrados em outubro. Além disso, estes apresentaram o número
de categorias de presas igual a 4, o que resultou em taxas muito discrepantes.
A composição da dieta não variou significativamente entre julho e outubro (tabela 2).
Durante o mês de julho, os itens alimentares que apresentaram as maiores frequências de
ocorrência foram Coleoptera (29%), Formicidae (19,4%), Orthoptera (9,7%), Aranae (9,7%) e
Acari (9,7%). Os itens alimentares com maior importância numérica foram Coleoptera
(28,8%) e Formicidae (10,6%). Em termos volumétricos, os principais itens foram Coleoptera
(49,7%), Gastropoda (12,6%), Phasmatodea (11,7%) e o lagarto Hemidactylus agrius (8,9%;
tabela 1). O lagarto encontrado estava em alto grau de digestão no conteúdo do estômago
(figura 1A) de um macho adulto de Phyllopezus periosus (CRC = 120,8 mm). O maior índice
de Importância relativa foram Coleoptera com IVI = 33,3 e Formicidae com IVI = 8,9.
A amplitude de nicho alimentar em julho foi alta, tanto para machos (BD = 4,072; H’ =
2,544) como para fêmeas (BD = 3,707; H’ = 2,328). Ocorreu sobreposição no uso de alimento
moderada-alta entre machos e fêmeas de P. periosus, tanto em relação a quantidade de presas
ingeridas (ØM x F = 0,647) quanto para o volume dos itens consumidos (ØM x F = 0,709).

Figura 1. Conteúdos estomacais obtidos por regurgitação forçada em machos de P. periosus,
na Estação Ecológica do Seridó, Serra Negra do Norte, RN, outubro de 2015. A – Fragmentos
de Hemidactylus agrius em alto grau de digestão, destacando-se as sete lamelas infradigitais
divididas, ingerido durante o mês de julho/2015. B - Cauda de Tropidurus semitaeniatus,
detalhe para a escama quilhada apresentando um círculo na parte posterior da escama.
Em outubro, os itens alimentares identificados demonstraram maior importância em
frequência de ocorrência para Coleoptera (19,4%), Thysanura (12,9%) e Pseudoscorpiones
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(9,7%). Em relação aos itens mais numerosos, registraram-se Coleoptera (51,2%), Blattodea
(12,2%) e Thysanura (9,7%). Já em termos volumétricos foram Coleoptera (87,6%),
Scorpiones (3,5%) e Formicidae (3%) (tabela 1). Também foi encontrada no conteúdo
estomacal de um macho (CRC = 110,0 mm), uma cauda de Tropidurus semitaeniatus (vol =
8,52 cm3; figura 1B).
Em outubro a amplitude de nicho trófico foi baixa, comparada a julho, para os machos
(BD = 2,867; H’ = 1,756) e para fêmeas (BD = 1,313; H’ = 0,702). O maior índice de
Importância relativa foi Coleoptera (IVI = 55,8), seguido por Thysanura (IVI = 10,3).
Observou-se alta sobreposição de nicho trófico entre machos e fêmeas quanto ao número de
presas (ØM x F = 0,822) e volume de presas (ØM x F = 0,978).
Quanto à disponibilidade de itens alimentares no ambiente, foram capturados 1.595
invertebrados classificados em 20 categorias de presas em julho, sendo Formicidae (51,8%; n
= 827), Diptera (14,2%; n = 226), Collembola (12,2%; n = 198) e Acari (8%; n = 127), os
invertebrados mais frequentes numericamente. Entretanto em outubro, foram registrados
1.168 invertebrados divididos em 15 categorias de presas, onde as mais numerosas foram
Coleoptera (45,4%; n = 530), Formicidae (28,2%; n = 329) e Blattodea (13,7%; n = 160). No
total, as armadilhas de queda capturaram 22 categorias de presas, tendo um somatório de
2.763 espécimes de invertebrados (tabela 3). Os valores obtidos para os índices de Eletividade
de Ivlev (IEI) para as 19 categorias de presas consumidas, apresentaram Blattodea, Acari e
Formicidae como itens evitados enquanto que houve preferência para selecionar larva de
Lepidoptera, Thysanura, Orthoptera, Pseudoscorpiones e Coleoptera (tabela 3).

Tabela 3. Dieta de P. periosus e disponibilidade de presas no ambiente da Estação Ecológica
do Seridó, Serra Negra do Norte, RN, julho e outubro de 2015, seguidas por Índice de
Eletividade de Ivlev (IEI). Valores de abundância absoluta (N) e relativa (%); o asterisco (*)
em IEI é indicativo de preferência pelas presas.
Táxons

ARACHNIDA
Acari
Aranae
Pseudoscorpiones
Scorpiones
CRUSTACEA
Isopoda
ENTOGNATHA
Collembola
INSECTA
Blattodea
Coleoptera
Coleoptera (Larva)
Diptera
Embioptera
Hemiptera

Total

Dieta

Total

IEI

Total

Julho
(N)
3
3
0
0

(%)
4,6
4,6
0
0

Outubro
(N)
(%)
0
0
0
0
3
7,3
2
5

(N)
3
3
3
2

(%)
2,8
2,8
2,8
1,8

Disponibilidades de presa no
ambiente
Julho
Outubro
(N)
(%)
(N)
(%)
127
8
14
1,2
42
2,6
20
1,7
3
0,2
13
1,1
0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

4

0,3

0

0

4

0,1

-

-

-

0

0

0

0

0

0

198

12,2

56

4,7

254

9,2

-

-

-

1
19
0
0
0
1

1,5
28,8
0
0
0
1,5

5
21
0
0
0
0

12,2
51,2
0
0
0
0

6
40
0
0
0
1

6
37
0
0
0
0,9

29
29
2
226
1
23

1,8
1,8
0,1
14,2
0,1
1,4

160
530
0
11
0
2

13,7
45,4
0
0,9
0
0,2

189
559
2
237
1
25

6,8
20,2
0,07
8,6
0,04
0,9

-0,09
0,88
0,03

-0,06
0,06
-1,0

-0,06
0,29*
0

Jul

Out

(N)
141
62
16
0

(%)
5
2,2
0,6
0

-0,27
0,28
-1,0
-

-1,0
-1,0
0,74
-

-0,28
0,12*
0,65*
-
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Hymenoptera
Formicidae
Chalcidoidea
Isoptera
Lepidoptera (Larva)
Mantodea
Orthoptera
Phasmatodea
Psocoptera
Thysanura
Trichoptera
MATERIAL
INDETERMINAD
O
MOLLUSCA
Gastropoda
MYRIAPODA
Chilopoda
Diplopoda
VEGETAL
Material
vegetal
não identificado
Sementes
VERTEBRATAREPTILIASQUAMATA
GEKKONIDAE
Hemidactylus
agrius
TROPIDURIDAE
Tropidurus
semitaeniatus
(cauda)
TOTAL

7
0
0
3
1
3
1
0
0
0
17

10,6
0
0
4,6
1,5
4,6
1,5
0
0
0
25,7

3
0
0
0
0
2
0
0
4
0
0

7,3
0
0
0
0
4,9
0
0
9,7
0
0

10
0
0
3
1
5
1
0
4
0
17

9
0
0
2,8
0,9
5
0,9
0
4
0
16

827
48
1
2
0
17
0
1
8
6
0

51,8
3
0,1
0,1
0
1,1
0
0,1
0,5
0,4
0

329
0
4
0
0
10
0
0
9
3
0

28,2
0
0,3
0
0
0,9
0
0
0,8
0,3
0

1156
48
5
2
0
27
0
1
17
9
0

41,8
2
0,2
0,07
0
1
0
0,04
0,6
0,3
0

-0,66
0,96
0,61
-1,0
-

-0,59
0
0,69
0,85
-

-0,65
0,95*
0,67*
0,74*
-

1

1,5

0

0

1

0,9

0

0

0

0

0

0

-

-

-

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
1

0
0,1

1
0

0,1
0

1
1

0,04
0,04

-

-

-

3

4,6

0

0

3

2,8

0

0

0

0

0

0

-

-

-

2

3

0

0

2

1,8

0

0

6

0,5

6

0,2

1,0

-1,0

0,8*

1

1,5

0

0

1

0,9

0

0

0

0

0

0

-

-

-

0

0

1

2,4

1

0,9

0

0

0

0

0

0

-

-

-

66

100

41

100

107

100

1595

100

1168

100

2763

100

Não houve diferença significativa correlacionando a disponibilidade de presas no
ambiente e a dieta, nem para número de presas (rs = 0,196; p = 0,299; n = 30) nem para
abundância relativa (rs = 0,105; p = 0,582; n = 30). O índice de mobilidade de presas (Hi) foi
333,09, representando uma média ponderada da locomoção das presas consumidas por P.
periosus. Em julho esse índice foi menor (Hi = 301,07) do que outubro (Hi = 388,56).
No que diz respeito às medidas morfométricas dos lagartos (CRC, RCL, RCT, LM e
Acab), estas apresentaram correlações significativas e positivas apenas com os volumes das
presas ingeridas (tabela 4; figura 2). Entre o tamanho da presa e o comprimento rostro-cloacal
de P. periosus, não houve relação significativa (R2 = 0,117; F1, 29 = 3,851; p = 0,057). No
entanto, os lagartos de tamanho corpóreo maior se alimentaram de presas de proporção
maiores, embora não tenham desprezado presas de tamanhos menores.

Tabela 4. Valores de correlações entre medidas morfométricas (CRC: comprimento rostrocloacal, RCL: comprimento rostro-comissura labial, RCT: comprimento rostro-canto do
tímpano, LM: largura da mandíbula, Acab: altura da cabeça) e volume das presas ingeridas,
através de análise de regressão linear simples. *valores não significativos (p ˃ 0,05)

CRC

Volume mínimo
R2 = 0,127; F1,
4,218; p = 0,049

29

Volume máximo
= R2 = 0,228; F1,
6,482; p = 0,018

22

Volume total
= R2 = 0,285; F1,
11,579; p = 0,002

29

=
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RCL
RCT
LM
Acab

R2 = 0,165; F1,
5,719; p = 0,023
R2 = 0,157; F1,
5,420; p = 0,027
R2 = 0,130; F1,
4,345; p = 0,046
R2 = 0,095; F1,
3,031; p = 0,092*

29

29

29

29

= R2 = 0,228; F1,
6,493; p = 0,018
= R2 = 0,199; F1,
5,476; p = 0,029
= R2 = 0,330; F1,
10,824; p = 0,003
= R2 = 0,150; F1,
3,875; p = 0,062*

22

22

22

22

= R2 = 0,289; F1, 29
11,778; p = 0,002)
= R2 = 0,254; F1, 29
9,899; p = 0,004
= R2 = 0,394; F1, 29
18,874; p ˂ 0,001
= R2 = 0,194; F1, 29
6,970; p = 0,013

=
=
=
=

Figura 2. A - Relação entre volume máximo da presa (log) e comprimento rostro-cloaca
(CRC); B - volume mínimo da presa e CRC de P. periosus, na Estação Ecológica do Seridó,
Serra Negra do Norte, RN, nos meses de julho e outubro de 2015.
Comportamento de forrageamento
O comportamento de forrageamento de Phyllopezus periosus foi registrado para 21
indivíduos, com gravações de 10:00 ± 2:00 min/seg (amplitude 5:51 - 13:01 min/seg).
Totalizaram-se 208 minutos de observações (3,5 horas).
Constatou-se que essa espécie utilizou comportamento exploratório nos microhábitats,
como dardejar com a língua e micromovimentos, quando se deslocavam através desses
micromovimentos sobre o substrato, geralmente agitando a língua para fora da boca, ou
movimentando a cabeça para o lado da direita e para a esquerda ou inclinando a cabeça para
cima (aproximadamente, em um ângulo de 90°), porém não se deslocavam em grandes
distâncias. Nesse caso, consideramos como um tipo de estratégia alimentar.
Phyllopezus periosus ocupou como sítios de forrageamento fendas nas rochas (57,1%;
n = 12), seguido por rochas expostas (28,6%; n = 6) e árvores (14,3%; n = 3); nessa última,
esses lagartos foram observados se alimentando de seiva da árvore conhecida localmente
como catingueira (Caesalpinia pyramidalis). Nenhum indivíduo foi observado capturando
presas. Estes gecos passaram boa parte do tempo parados (64%). Utilizaram em média 1,72 ±
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1,94% do tempo em movimento (PTM) e realizaram 0,37 ± 0,32 movimentos por minuto
(MPM). Assim, permaneceram a maior parte do tempo parado à espreita de suas presas.
Entre julho e outubro houve diferença significativa para PTM (teste U Mann-Whitney:
z = - 2,024; p = 0,043), se movimentando mais em julho, porém não foi significativo para
MPM (Teste U: z = - 1,635; p = 0,102). Não houve correlação significativa entre a
temperatura do ar e PTM (rs = 0,044; p = 0,849), nem com MPM (rs = 0,014; p = 0,958).

DISCUSSÃO
A técnica de regurgitação alimentar demonstrou ser eficiente para esse trabalho, assim
como nos estudos realizados por Legler e Sullivan (1979), Rivais et al., (1996) e Solé et al.,
(2005). No entanto, não poderíamos deixar de mencionar que os lagartos deste estudo
apresentaram um estado de letargia logo após o procedimento que não durou mais de 4
minutos; este trauma é mencionado na literatura como consequência da técnica (Legler e
Sullivan, 1979). Apesar deste ocorrido, não houve óbito durante o período de monitoramento
no alojamento nem na primeira noite após o dia de soltura dos lagartos no local de coleta, ao
contrário de Legler e Sullivan (1979) e Pietruszka (1981), onde alguns animais morreram
posteriormente ao procedimento. Contudo, para a replicação desse procedimento em estudos
futuros, sugerimos mais dias de monitoramento dos animais no ambiente natural, com o
intuito de verificar a desenvoltura dos mesmos.
O hábito alimentar carnívoro é bastante disperso entre os representantes da família
Phyllodactylidae, como demonstram diversos estudos realizados em diferentes regiões do
Novo Mundo. Aurich et al., (2011), analisando os conteúdos estomacais de quatro espécies
peruanas, uma do gênero Phyllopezus e três do gênero Phyllodactylus, destacaram
principalmente Coleoptera, Isopoda, Lepidoptera e Orthoptera. No trabalho de Jordán et al.,
(2011) constataram Orthoptera, Lepidoptera, Blatodea e um Gastropoda na dieta de
Thecadactylus solimoensis na Amazônia peruana. Williams et al., (2015), nas Ilhas do Caribe,
descreveram principalmente Araneae, Orthoptera e Isoptera nos itens consumidos por
Phyllodactylus pulcher. Para a espécie Homonota fasciata, da Argentina, Cocilio et al., (2016)
encontraram como itens principais Formicidae, Coleoptera, Diptera e Araneae.
Em trabalhos de dieta com o gênero Phyllopezus no Brasil, os itens mais ingeridos
foram basicamente artrópodes. Dias e Lira-da-Silva (1998), encontraram como principais
itens Formicidae, Araneae e Hymenoptera na dieta de Phyllopezus pollicaris, na caatinga em
Sergipe. Para esta mesma espécie, Recoder et al., (2012), no cerrado, mencionaram Thysanura
e Araneae. Já no Mato Grosso do Sul, Albuquerque et al., (2013) encontraram Coleoptera,
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Araneae e Homoptera como itens principais para P. pollicaris. Em outras espécies brasileiras
da família Phyllodactylidae, como Thecadactylus rapicauda, Vitt e Zani (1997) encontraram
Orthoptera, Coleoptera, Araneae e Blattodea no conteúdo estomacal. Colli et al., (2003), em
estudo sobre ecologia de Gymnodactylus darwinii no cerrado em Goiás, descreveram que a
dieta é composta por Isoptera e Formicidae.
Com base nas análises de conteúdo estomacal realizadas neste estudo, Phyllopezus
periosus também pode ser considerada uma espécie de hábito alimentar carnívoro, com os
primeiros registros de consumo de Gastropoda (Odontostomidae, Cyclodontina) e lagartos
(Hemidactylus agrius, e a cauda de Tropidurus semitaeniatus). Além disso, o índice de
diversidade trófica sugere que P. periosus é um predador generalista, alimentando-se de uma
grande variedade de invertebrados, principalmente itens pertencentes à Ordem Insecta, e
também de seiva das árvores Caesalpinia pyramidalis (catingueira) e Anadenanthera
colubrina (angico de caroço; observação pessoal) e de Schinopsis brasiliensis (baraúna) na
ESEC Seridó (Andrade et al., 2016).
As informações disponíveis na literatura sobre dieta de P. periosus indicam uma
preferência por artrópodes e os dados obtidos no presente estudo aumentam o espectro de
presas. Rodrigues (1986), no trabalho de descrição da espécie, encontrou principalmente
Orthoptera, Hymenoptera, Coleoptera, Isoptera e Arachnida. No estudo de P. Ragner Freitas
(dados não publicados) mencionou Coleoptera, Formicidae e Hemiptera como presas
principais. A maioria dessas presas consumidas pelos gecos da família Phyllodactylidae,
inclusive P. periosus, são móveis (se deslocam em grandes distâncias) e ativas durante a
noite. Ademais, o elevado grau de consumo à insetos pode estar relacionado à alta qualidade
nutricional do alimento (Stamps et al., 1981; Sousa e Cruz, 2008; Cocilio et al., 2016). De
acordo com Díaz (1997), a abundância alimentar resulta em benefícios na distribuição da
espécie, termorregulação e oportunidades de crescimento dos lagartos.
A análise de eletividade de presa demonstrou que a alta frequência de Coleoptera na
dieta de P. periosus na ESEC Seridó resulta na mesma proporção que está disponível no
ambiente, além da mobilidade e facilidade de captura desse item alimentar, corroborando para
uma estratégia de forrageamento oportunista do lagarto. Já as larvas de Lepidoptera,
Thysanura, Orthoptera e Pseudoscorpiones foram itens preferidos selecionados no hábitat
(tabela 3). Embora Formicidae tenha sido uma presa muito consumida, o Índice de
Eletividade de Ivlev indicou rejeição desse item para o consumo, esse que foi o invertebrado
mais abundante no ambiente porém sua ingestão foi bem menor proporcionalmente. A
insignificância no consumo de material vegetal na dieta concorda com uma característica de
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consumo ocasional ou acidental para geconídeos, com exceção das espécies Hoplodactylus
maculatus, Strophurus assimilis e Gehyra vorax, que consomem material vegetal
abundantemente (Daza et al., 2009).
Embora tenha demonstrado uma tendência a ser um predador generalista, P. periosus
apresentou seis estômagos totalmente vazios e oito continham alimento em alto grau de
digestão, indicando que esses lagartos podem investir seu tempo em outras atividades mais
importantes do que o forrageamento, tal como defesa de terrritório, encontro de parceiros e
fuga contra predadores (Huey, 1982; Silva e Araújo, 2008; Briggs, 2012). Segundo Huey e
Pianka (2001) os lagartos noturnos são mais propensos a ter estômagos vazios do que diurnos,
e isto têm se mantido “padrão” mesmo quando as comparações são restritas a animais
noturnos versus diurnos. Resultados semelhantes são citados para algumas espécies
generalistas da família Phyllodactylidae (Aún e Martori, 1994; Colli et al., 2003; Daza et al.,
2009; Aurich et al., 2011; Pérez Z. e Balta, 2011; Recoder et al., 2012).
Machos e fêmeas não diferiram quanto à composição, quantidade e tamanho dos itens
alimentares, e nem entre os meses. Também não apresentaram diferença significativa
intersexual no tamanho e no peso corporal, mas as fêmeas registraram os maiores pesos; isso
pode estar relacionado com os corpos de gordura para a fase reprodutiva (Vitt, 1990) ou os
ovos. Além disso, a sobreposição de nicho trófico mostrou um índice elevado, resultando
possivelmente em forte competição intersexual pelo recurso (Pianka, 1973). Possivelmente, o
principal fator que atesta essa semelhança na dieta é o tamanho corporal similar entre os sexos
(Silva et al., 2010). Nossos resultados concordam com os de Rocha e Anjos (2007) para o
geco Hemidactylus mabouia e V. de Albuquerque Nunes (dados não publicados) para
Homonota uruguayensis, que não encontraram diferenças relacionadas com o sexo na
composição da dieta. Em contraste, Passos et al., (2015) mencionam que a dieta de
Hemidactylus agrius foi mais diversificada para as fêmeas do que nos machos. Homonota
fasciata mostrou diferenças tróficas entre os sexos, mas não para adultos e juvenis (Cocilio et
al., 2016).
Phyllopezus periosus mostrou variação na dieta entre adultos (17 categorias
alimentares) e juvenis (quatro categorias de presas). Eles compartilharam alguns grupos
alimentares, uma vez que na escassez de presas grandes os adultos ingerem itens pequenos
(Rodrigues, 1986), ou apenas adicionam novos itens alimentares a sua dieta à medida que
crescem (Pough et al., 2008). Entretanto, Pseudoscorpiones foi a categoria de item alimentar
exclusiva dos juvenis. Esta diferença pode estar relacionada com a ocupação dos
microhábitats (observação pessoal) e principalmente ao tamanho relativamente pequeno em
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relação à abertura da boca nos jovens, evitando o constrangimento ao consumir presas
maiores (Rocha e Anjos, 2007; Daza et al., 2009).
Estes resultados corroboram com os de V. de Albuquerque Nunes (dados não
publicados) que descrevem diferenças significativas na alimentação ontogenética de H.
uruguayensis. E com os de Rocha e Anjos (2007) que encontraram diferença no volume das
presas ingeridas pelos juvenis em relação aos adultos do geco Hemidactylus mabouia.
Contudo, Aowphol et al., (2006) encontraram no conteúdo estomacal de Gekko gecko na
Tailândia, semelhanças tanto no tamanho como na proporção de presas consumidas entre
machos, fêmeas e juvenis. Na Argentina, Cocilio et al., (2016) afirmaram que a sobreposição
nas dietas entre os dois grupos etários chega a ser 85% para Homonota fasciata.
No que se refere à disponibilidade de presas no ambiente quando comparada a dieta
não foi significativa e, nem entre os meses. Resultado semelhante mencionado por Pérez Z. e
Balta (2011) sobre oferta e consumo das presas por duas espécies da família Phyllodactylidae
no deserto do Peru. Embora a composição da dieta e a oferta de alimento no ambiente não
diferiram significativamente entre os meses estudados na ESEC Seridó, em julho foram
registradas mais categorias de presas ingeridas, mais grupos de invertebrados disponíveis no
ambiente e maior número de indivíduos nas armadilhas quando comparado a outubro. Apesar
dessas armadilhas permanecerem abertas durante todo o dia, sendo o lagarto noturno, este
pode ter se alimentado de presas que não estavam no período de atividade ou durante a
fotofase nos abrigos, podem ocorrer encontro com presas móveis e assim a ingestão por
oportunismo.
Apesar de não haver diferença significativa na composição dos invertebrados entre
julho e outubro, o índice de diversidade (BD) mostrou variação elevada das presas consumidas
nos diferentes meses. Este índice de diversidade e o índice de Shannon’s (H’) foram
praticamente o dobro do valor em julho. O menor índice de mobilidade das presas (Hj) foi
encontrado no mês de julho, provavelmente ocasionado pelo consumo de algumas presas que
se deslocam lentamente (presas sedentárias), tal como Gastropoda, Phasmatodea, larva de
Lepidoptera e, sem deslocamento, como material vegetal. Nenhum destes itens foi ingerido no
mês de outubro, quando o índice de mobilidade foi alto, resultante no maior consumo de
presas móveis (ex. Coleoptera e Blattodea).
As categorias das presas ingeridas foram semelhantes à disponibilidade dos
invertebrados no ambiente, visto que os itens menos capturados nas armadilhas também
apresentaram baixos registros de consumo por P. periosus. Além disso, tiveram presas que
apesar de terem sido bem representadas nas armadilhas não foram consumidas, como
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Collembola e Diptera, isso provavelmente pode estar relacionado aos modelos de
forrageamento ótimo, cujo contexto incluem a otimização de valores energéticos ou valores
nutricionais das presas prevendo uma seletividade para itens mais nutritivos (Stamps et al.,
1981; Silva e Araújo, 2008). Entretanto, não foram registradas nas armadilhas algumas presas
consumidas, tais como Phasmatodea, Mantodea, Scorpiones, Gastropoda e os vertebrados.
Por conseguinte, este método de estimar o fornecimento de recursos alimentares do ambiente
tem limitações.
A Saurofagia foi observada em Phyllopezus periosus que se alimentou de
Hemidactylus agrius e uma cauda de Tropidurus semitaeniatus. Este hábito alimentar vem
sendo reportado para os gecos de várias regiões (Bonfiglio et al., 2006; Daza et al., 2009;
Pombal e Pombal, 2010; Blanco et al., 2012). No Brasil já foram encontrados registros de
saurofagia e canibalismo para o geco Homonota uruguayensis (V. de Albuquerque Nunes,
dados não publicado), Hemidactylus mabouia (Zamprogno e Teixeira, 1998; Bonfiglio et al.,
2006; Pombal e Pombal, 2010) e Hemidactylus agrius (M.J. Monte de Andrade, dados não
publicados).
Algumas condições parecem contribuir para saurofagia e canibalismo, como
superlotação (Blanco et al., 2012); e provavelmente, a predação entre as espécies parece ser
oportunista resultado de um comportamento predatório normal (Polis e Myers, 1985). Com
exceção dos gecos pertencentes a família Pygopodidae, onde as espécies Lialis burtonis e L.
jicari apresentam a dieta quase exclusiva de lagartos - saurofagia - e outros vertebrados
grandes (Daza et al., 2009). O conhecimento sobre tais eventos vem expandindo em resposta
ao aumento de estudos com ecologia trófica (Bonfiglio et al., 2006; Daza et al., 2009; Blanco
et al., 2012).
Com relação ao comportamento de forrageamento, concluiu-se através das
observações em campo que P. periosus utiliza a estratégia de senta-e-espera (“sit-and-wait”).
Embora essa estratégia alimentar tenha sido mencionada para outros representantes da família
Phyllodactylidae (Vanzolini et al., 1980; Vitt, 1995; Albuquerque et al., 2013; Cocilio et al.,
2016) e para o grupo Gekkota (Vanzolini et al., 1980; Werner et al., 1997; Seifan et al., 2010;
Bernarde, 2012), não é a única. Kingsbury (1989), retrata para o geco Coleonyx variegatus, o
comportamento alimentar é do tipo intermediário ou “errante”. Este tipo de forrageamento
alterna entre os modos ativo e senta-espera (Kingsbury, 1989; Werner et al., 1997).
Os lagartos que se alimentam através do forrageamento do tipo "senta-e-espera"
tendem a consumir grandes quantidades de presas de alta mobilidade (como Coleoptera), por
outro lado os lagartos que utilizam o comportamento ativo consomem presas mais sedentárias
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ou agrupadas (tal como Gastropoda, Orthoptera e larvas de Insecta, Huey e Pianka, 1981;
Magnusson et al., 1985). Entretanto, a associação entre o modo de forrageamento e o tipo de
presa ingerida deve ser interpretada com cautela, e reportada mais como uma tendência do
que um modelo. Se formos considerar os itens consumidos por Phyllopezus periosus nesse
estudo, cerca de 47% das categorias ingeridas foram presas de baixa mobilidade. Um outro
trabalho realizado na ESEC Seridó sobre ecologia dessa mesma espécie, também encontrou
algumas categorias de presas de baixa mobilidade (ex. ovos de lagartos e Diplopoda; B. Souza
Maggi, dados não publicados), sugerindo a estratégia intermediária durante o forrageamento.
Embora, a maior quantidade de itens ingeridos continuou sendo as presas de alta mobilidade
(Coleoptera e Orthoptera).
O comportamento senta-e-espera está relacionado ao fato de que as espécies capturam
suas presas perto de seus abrigos, ao contrário de forrageadores ativos. Essa estratégia
também pode estar associada à redução do risco de predação, permitindo a visualização de
presas em movimento ou a detecção do alimento através de um sistema auxiliar
quimiossensorial (Kingsbury, 1989; Cooper, 1995). Além disso, o fato dos lagartos
observados não se distanciarem muito dos afloramentos (maior distância registrada fora do
afloramento foi 10 m) para explorarem o ambiente, e utilizarem com frequência fendas de
rochas, sugere que esta espécie apresenta um comportamento territorial e críptico, o que já foi
relatado para várias espécies de gecos (Vitt, 1995; Werner et al., 1997; Anderson, 2006; Silva
e Araújo, 2008; Vitt e Caldwell, 2014).
Na literatura, ainda não existem estudos que descrevam a taxa de forrageamento de
espécies da família Phyllodactylidae. No entanto, os geconídeos que habitam ambientes
quentes e secos, demonstram baixas taxas de MPM, e algumas espécies como Ptenopus
garrulus e Rhoptropus bradfieldi apresentam PTM mais elevado que os demais, mesmo tendo
períodos de atividades diferentes (tabela 5). Além disso, comparando os dados de Phyllopezus
periosus no presente estudo com os resultados para Afrogecko porphyreus e Chondrodactylus
turneri pertencentes à família Gekkonidae, em ambientes desérticos e hábitos noturnos
(Cooper et al., 1999) notou-se comportamento alimentar (MPM e PTM) bem menor para estas
duas espécies.
Enquanto P. periosus apresentou uma taxa de 0,37 ± 0,32 movimentos por minutos
(média ± desvio padrão) e 1,75 ± 1,94 % do tempo em movimento (média ± desvio padrão),
A. porphyreus teve um valor de 0,04 ± 0,04 movimentos por minutos e 0,01 ± 0,01 % do
tempo em movimento, e C. turneri apresentou um valor de 0,16 ± 0,07 movimentos por
minutos com 0,0 ± 0,0 % do tempo em movimento (tabela 5). Essa diferença tão evidente
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pode ser justificada pela pouca atividade das espécies e por serem preferencialmente
sedentárias ou predadores de emboscada, passando cerca de 64% do tempo de atividade
parado.

Tabela 5. Tamanho das amostras (n), duração das gravações (minutos), número de
movimentos por minuto (MPM) e porcentagem do tempo em movimento (PTM) para espécies
de lagartos do grupo Gekkota, incluindo este estudo com Phyllopezus periosus.
*comportamento de forrageamento ativo
MPM

PTM

Ambiente

Hábito

Referênci
as

n

Minutos

Ẍ

DP

Amplitud
e

Ẍ

DP

Amplitude

5

1,5 - 10

0,04

0,04

0,00 –
0,20

0,01

0,01

0,00 – 0,06

Deserto
África

Noturno

Cooper et
al., 1999

11

1,5 - 10

0,16

0,07

0,00 –
0,60

0,00

0,00

0,00 – 0,01

Deserto
África

Noturno

Cooper et
al., 1999

11

8,6 – 10

0,20
0,41
0,4

0,16
0,70
1,9

0,0 – 2,1

1,01
1,23
4,6

1,91
2,19
1,9

0,0 – 16,7

Noturno

Rhoptropus afer

3

1,5 – 10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 – 0,00

Rhoptropus
barnardi
Rhoptropus
boultoni
Rhoptropus
bradfieldi

23

1,5 – 10

0,28

0,08

0,01

0,00

0,00 – 0,05

24

1,5 - 10

0,29

0,07

0,01

0,00

0,00 – 0,04

11

8–9

0,7

0,8

0,00 –
0,00
0,00 –
1,40
0,00 –
1,20
-

3,0

4,0

-

Israel
Texas
Desertos
Kalahari e
Namib
Deserto
África
Deserto
África
Deserto
África
Região
árida Namibia e
Angola

Perry,
1999
Hibbitts
et al.,
2005
Cooper et
al., 1999
Cooper et
al., 1999
Cooper et
al., 1999
Murray et
al., 2015

21

5,51 –
13

0,37

0,32

0,0 – 1,03

1,72

1,94

0,0 – 6,5

Semiárido
brasileiro

Noturno

Família/Espécies
Gekkonidae
Afrogecko
porphyreus =
Phyllodactylus
porphyreus
Chondrodactylus
turneri
=
Pachydactylus
turneri
Hemidactylus
turcicus
Ptenopus
garrulus

Phyllodactilydae
Phyllopezus
periosus

Noturno

Diurno
Diurno
Diurno
Diurno

Diante do exposto, concluímos que Phyllopezus periosus é uma espécie de hábitos
alimentares carnívoros, com dieta composta principalmente por Coleoptera, e que adotou a
estratégia alimentar do tipo senta-e-espera (“sit-and-wait”) ou de espreita. Trata-se de uma
espécie com reduzida taxa de deslocamento e que não apresentou diferença no
comportamento de forrageamento nos meses observados. Além disso, até o presente
momento, não existem publicações sobre a predação de vertebrados por Phyllopezus periosus,
sendo nossos resultados o primeiro registro de saurofagia de Hemidactylus agrius e a
predação oportunista de partes de Tropidurus semitaeniatus.

Este
estudo
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CONSIDERAÇÕES FINAIS DA DISSERTAÇÃO

O amplo período de atividade noturna de Phyllopezus periosus poderia constituir
adversidade para esse lagarto ectotérmico, que depende de fontes externas de calor e/ou de
estratégias comportamentais para desempenhar suas atividades a contento. O hábito
principalmente saxícola possibilita aos lagartos da população da ESEC Seridó, a capacidade
de estabelecer a temperatura corporal mediante a ação da fonte térmica externa obtida pela
temperatura do substrato, demonstrando a complexidade das interações na utilização do
espaço e do tempo para a manutenção e sobrevivência desses animais noturnos.
No que concerne à distribuição relictual, que reduz a ocorrência dessa espécie a
algumas áreas ao longo da Caatinga em amplitude muito menor que seu congênere P.
periosus, pode estar relacionada a fatores históricos, no entanto, fatores ecológicos destacados
neste estudo, tais como sua predominância (91%) em grandes afloramentos rochosos com
fendas profundas (média de 244,7 cm de profundidade por 11,1 cm de largura) pode
influenciar na relictualidade de sua distribuição geográfica.
Por outro lado, a dieta diversificada indica que P. periosus é um predador generalista,
contribuindo ainda mais para o comportamento de forrageamento do tipo senta-e-espera. Este
desempenho pode ser influenciado por condições ambientais; assim, sugerimos estudos
complementares sobre comportamento de forrageamento diante de outros fatores externos,
como a pluviosidade (tende a aumentar a diversidade e quantidade das presas) e o vento, o
que não foi possível durante este estudo.
A Estação Ecológica do Seridó, assim como outras Unidades de Conservação do
Brasil, está submetida a interferências das comunidades situadas em seu entorno. Esse fato,
aliado à falta de segurança adequada, resulta em facilidades para que ocorra caça a animais
silvestres e desmatamento (observação in locu). Alguns dados relevantes obtidos durante este
estudo enfatizam a necessidade de adoção de estratégias adequadas de conservação para
garantir a preservação de P. periosus e de outras espécies que, como esta, se encontram
expostas a impactos antrópicos que afetam suas populações, especialmente por serem
endêmicas e de distribuição relictual na Caatinga.
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