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RESUMO 

 

Os Lagartos têm sido amplamente utilizados em estudos de ecologia 

comportamental em todo o mundo. No que concerne ao comportamento de forrageio das 

espécies da família Gekkonidae, por exemplo, embora sejam reconhecidas como sendo 

forrageadoras do tipo senta-e-espera, estudos prévios têm demonstrado que alguns 

gêneros apresentam modulações neste comportamento. No caso das duas espécies nativas 

de Hemidactylus ocorrentes no nordeste do Brasil (Hemidactylus agrius e H. brasilianus), 

dados sobre a ecologia trófica de ambas registram a presença de itens alimentares de baixa 

mobilidade, pouco comuns em dieta de espécies forrageadoras do tipo senta-e-espera. 

Aliado a isso, informações referentes aos perfis de atividade, ecologia térmica e 

comportamento de termorregulação destas espécies ainda permanecem pouco 

esclarecidas. Outra questão relevante diz respeito à distribuição destas espécies ao longo 

do Domínio da Caatinga, visto que, embora ocorram em simpatria em algumas áreas 

restritas, na Depressão Sertaneja há ocorrência de apenas uma, fato que pode estar 

relacionado com especificidades no uso e partilha de recursos. Neste sentido, esta tese 

tem como objetivos analisar os comportamentos de forrageamento e de termorregulação 

de H. agrius e H. brasilianus, bem como o uso de recursos pelas duas espécies em 

diferentes fisionomias da Caatinga. Para isso, foram efetuadas excursões ao longo das 

estações seca e chuvosa, com duração de 18 dias consecutivos, em duas áreas de Caatinga 

com fitofisionomias distintas, localizadas nos municípios de Lagoa Nova (Caatinga 

serrana)  e Serra Negra do Norte (Caatinga stricto sensu, ESEC Seridó), Rio Grande do 

Norte, Brasil. Nestas áreas, foram realizadas buscas ativas noturnas ao longo de transectos 

preexistentes (600m ou 200m), quando se registraram as duas espécies em simpatria na 

Caatinga serrana e apenas H. agrius na stricto sensu. Para cada animal registrado, foram 

anotados horário, hábitat e microhabitat, além dos comportamentos sobre 

termorregulação e forrageio, por meio do método animal focal contínuo, com duração de 

10 min. Para Os espécimes capturados aferiu-se as temperaturas do corpo (Tc), do 

substrato (Ts) e do ar (Ta). Os resultados demonstram que ambas as espécies são 

forrageadoras do tipo senta-e-espera, permanecendo em postura estacionária durante 

maior parte do período de observação, com baixos índices de atividade (PTM ≤ 1,6%; 

MPM ≤ 0,3; e NAP ≤ 0,3). Na dieta, identificaram-se 20 categorias de presas, das quais 

Orthoptera, Blattodea e larvas de Lepidoptera foram as principais em ambas as espécies 

nas áreas de ocorrência. Além disso, foram registrados casos inéditos de queratofagia e 



 
 

 
 

malocofagia tanto para H. agrius como para H. brasilianus. Diferenças sazonais na dieta 

foram constatadas apenas na população de H. agrius da ESEC Seridó; não houve 

diferenças sexuais nem interpopulacionais quanto ao número e volume das presas 

consumidas nas populações. Hemidactylus agrius apresentou maior largura de nicho 

trófico e foram constatados altos índices de sobreposição na dieta entre as duas espécies, 

na Caatinga serrana. Ambas as espécies são noturnas com atividade registrada das 18h às 

5h. Quanto ao uso de hábitats, H. brasilianus utilizou principalmente áreas de vegetação 

arbóreo-arbustiva, enquanto H. agrius, áreas com afloramentos rochosos. As 

temperaturas médias do corpo (Tc) de H. brasilianus e H. agrius em atividade na área 

serrana foram 22,8°C e 23,2°C, respectivamente, enquanto que a Tc de H. agrius na 

Caatinga stricto sensu foi consideravelmente mais alta (Tc = 26,2°C); correlações 

positivas significativas foram constatadas entre as temperaturas corporais das espécies e 

as duas temperaturas ambientais registradas (ar e substrato). Quanto ao grau de 

termorregulação comportamental, os valores obtidos para as duas espécies moderados (Δ 

< 1). 

 

PALAVRAS-CHAVE: Gekkonidae, comportamento de forrageio; ecologia 

trófica; termorregulação comportamental; período de atividade; uso do espaço. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

Lizards have been widely used in studies of behavioral ecology across the world. About 

the foraging behavior of species belonging to the Gekkonidae family, for example, 

although they are known as sit-and-wait foragers, studies have shown that some groups 

present modulations in their foraging behavior. In two native species of Hemidactylus 

that occur in the northeastern region of Brazil (Hemidactylus agrius and H. brasilianus), 

data about the trophic ecology of both demonstrate the presence of nutrition items of low 

mobility, which are uncommon in the diets of species of sit-and-wait foraging type. 

Adding to that, information referring to activity profiles, thermal ecology and 

thermoregulation behavior in those species remain unclear. Another relevant matter 

concerns to the distribution of those species across the domain of the Caatinga, since, 

even though they occur in sympatry in highland areas, in some strict areas of the 

“Depressão Sertaneja” there is the presence of only one species, which could be related 

to the specificities in the use and sharing of resources. In this sense, this thesis has as 

objective to analyze the foraging and thermoregulation behaviors of H. agrius and H. 

brasilianus, as well as the use of resources by both species in the Caatinga. For such 

reason, 18 consecutive days long excursions were taken in two areas of Caatinga of 

different phytophysiognomy during rainy and sunny weather with distinct traits, located 

in the municipalities of Lagoa Nova and Serra Negra do Norte, (“Caatinga stricto sensu, 

ESEC Seridó”), estate of Rio Grande do Norte, Brazil. In those areas nocturnal active 

searches were carried out along preexisting transects, in which both species were 

registered in sympatry in the highland Caatinga and only H. agrius in the Caatinga stricto 

sensu. For each registered animal, notes were taken about time, habitat and micro-habitat, 

besides their behavior on thermoregulation and foraging by means of the focal-animal 

sampling method, for 10 minutes. The specimens were captured and body temperature 

(Tc), substrate temperature (Ts) and air temperature (Ta) were assessed. Results showed 

that both species are foragers of the sit-and-wait type, remaining in stationary posture 

during most of the observed time with low activity rates (PTM ≤ 1,6%; MPM ≤ 0,3; e 

NAP ≤ 0,3).  In the diet, 20 categories of prey were registered, of which Orthoptera, 

Blattodea and Lepidoptera larvae were the main items in both species that occur in the 

area. Furthermore, unprecedented cases of keratophagy and malocophagy were registered 

on H. agrius and H. brasilianus. Seasonal differences in the diet were noted only on the 

H. agrius population in the ESEC Seridó; there were no sexual or interpopulational 



 
 

 
 

differences on the volume and number of consumed preys on the populations. 

Hemidactylus agrius presented a larger trophic niche and high values of overlap between 

both species were noted, especially when in sympatry. Both species are nocturnal with 

registered activity from 18:00h to 05:00h. Concerning the habitat use, H. brasilianus has 

used mainly areas of tree and shrubs vegetation, while H. agrius used mostly areas of 

rocky outcrops. The average body temperature (Tb) of H. brasilianus and H. agrius in 

activity in the highland area were the same at Tb = 22.8 °C and Tb = 23.2° C, while the 

Tb of H. agrius in the typical Caatinga was considerably higher (Tb = 26.2 °C); positive 

correlations were noted between the body temperatures of the species and both 

environmental analyzed temperatures were registered (air and substrate). In relation to 

the behavioral degree of thermoregulation, the values obtained from both species were 

relatively moderate (Δ < 1). 

 

KEYWORDS: Gekkonidae; foraging behavior; trophic ecology; behavior 

thermoregulation; period of activity; space use by lizards.  
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APRESENTAÇÃO 

Esta Tese aborda a ecologia de duas espécies congenéricas de lagartos geconídeos 

nativos, a partir do uso e compartilhamento dos seus nichos ecológicos, nas dimensões 

tempo, espaço e alimento, em condição de simpatria e/ou ambientes de fitofisionomias 

distintas na Caatinga do Rio Grande do Norte. Análises quali-quantitativas inéditas de 

forrageamento e termorregulação de Hemidactylus agrius e H. brasilianus sobre traços 

relevantes da história natural de ambos os taxa em ambientes semiáridos.  

Nesse contexto, a Tese está estruturada no seguinte formato: uma Introdução geral 

aos temas abordados no conjunto da obra; Metodologia geral, incluindo descrição das 

áreas estudadas, e por dois capítulos que abordam as temáticas principais e que 

correspondem a artigos científicos que serão formatados e submetidos à publicação após 

defesa: Capítulo I, intitulado “Comportamento de forrageamento e ecologia trófica de 

Hemidactylus agrius Vanzolini, 1978 e H. brasilianus (Amaral, 1935) (Squamata: 

Gekkonidae) em diferentes fitofisionomias de Caatingas no nordeste do Brasil.” e 

Capítulo II, intitulado “Comportamento de termorregulação e ecologia térmica de 

Hemidactylus agrius Vanzolini, 1978  e H. brasilianus (Amaral, 1935) (Squamata: 

Gekkonidae) em fitofisionomias  distintas  da Caatinga , nordeste do Brasil”. O 

fechamento da tese se dá por meio de Considerações Finais acerca das abordagens e 

principais resultados obtidos. Adicionalmente, foram anexadas outras produções técnico-

científicas que foram publicadas e/ou submetidas durante o processo de doutoramento; 

cabe destacar, que estes trabalhos foram efetuados nas áreas de Caatinga estudadas nesta 

tese e/ou dispõem de importantes informações sobre a biologia das espécies objeto de 

estudo ou de táxons estreitamente relacionados a estas (v. Anexos).  
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INTRODUÇÃO GERAL 

Os lagartos constituem um grupo muito diverso dentre os “répteis” Squamata, 

composto por cerca de 6.500 espécies (Uetz, Freed & Hosek, 2018); no Brasil, de acordo 

com a lista brasileira mais recente, são registradas 276 espécies, mais seis subespécies, 

totalizando 282 táxons (Costa & Bernils, 2018). Porém, a cada dia novas espécies vêm 

sendo descritas e/ou revisadas na literatura (e. g. Colli et al., 2015; Borges-Nojosa, 

Caramaschi & Rodrigues, 2016; Carvalho et al., 2016, Murphy et al., 2016).  

Dentre as famílias mais diversas de Squamata destaca-se a Gekkonidae que abriga 

atualmente 1181 espécies (Uetz, Freed & Hosek, 2018), inclusive táxons de distribuição 

cosmopolita, a exemplo do gênero Hemidactylus (Vitt & Caldwell, 2009). No geral, os 

lagartos encontram-se amplamente distribuídos mundialmente, à exceção das regiões 

polares, mas ocorrem nos mais variados ambientes, desde aqueles muito áridos às 

florestas tropicais, apresentando também grande variação quanto às formas e tamanho do 

corpo (Vitt & Caldwell, 2009).  

Em relação à dieta, também ocorrem muitas variações quanto à composição, desde 

espécies carnívoras (87%), que se alimentam principalmente de insetos, a onívoras (11%) 

e herbívoras (1%) (Cooper & Vitt, 2002). Muitos fatores podem exercer influência sobre 

o recurso alimentar consumido pelas espécies; Reilly, McBrayer & Miles (2007) elencam 

uma série de fatores biológicos, incluindo fatores extrínsecos e intrínsecos, que são 

determinantes na composição da dieta das espécies de lagartos. Entre estes, citam a 

disponibilidade do recurso alimentar no ambiente, o período de atividade das espécies de 

lagartos, aspectos biomecânicos referentes à forma e tamanho do aparato bucal, tamanho 

do corpo, capacidade sensorial para a detecção de presas potenciais, restrições 

fisiológicas, o modo de forrageio e as táticas termorregulatórias. É importante destacar 

que muitos desses fatores são decorrentes de traços ancestrais (Reilly, McBrayer & Miles, 

2007). Nesse sentido, é válido inferir que a investigação desses fatores em um contexto 

atual possibilita a maior compreensão e construção do conhecimento, principalmente no 

que se refere à história natural dos diferentes grupos de lagartos.   

Em suma, os lagartos são considerados organismos modelo, importantes no 

esclarecimento de vários processos biológicos (Huey, Pianka, Schonener, 1983), 

inclusive no que concerne à investigação de aspectos comportamentais. Este grupo de 

animais consiste no objeto de estudo de boa parte dos estudos clássicos referentes ao 

comportamento dos répteis, principalmente em relação à ecologia trófica, comportamento 
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de forrageio, ecologia térmica e comportamento de termorregulação (Pianka 1973; Huey 

& Pianka, 1981; Reilly, McBrayer & Miles, 2007; Novaes-Silva & Araújo, 2008). Entre 

as características que lhes confere essa posição de modelo em estudos biológicos, 

destacam-se o fato de constituir o grupo mais diverso e desses organismos apresentarem 

alta frequência de ocorrência em campo, e facilidade de observação, captura e manuseio, 

quando comparados a outros répteis (Rocha, 1994). 

De um modo geral, no que concerne ao desenvolvimento de modelos teóricos 

referentes ao uso do recurso alimentar, os lagartos consistiram em ferramentas de estudo 

de grande relevância, uma vez que o primeiro modelo de seleção de presas baseado no 

princípio de otimização foi elaborado com base nesses organismos (MacArthur & Pianka, 

1966; Araújo & Lopes, 2011). Por outro lado, a termorregulação é um dos fatores físicos 

mais importantes na ecologia dos lagartos, pois grande parte da atividade diária das 

espécies provém de interações com o ambiente térmico (Huey, Niewiarowski, Kaufmann 

& Herron 1989; Rocha et al., 2009). Ambos os temas são relevantes no contexto da 

ecologia comportamental de lagartos, norteiam os objetivos deste estudo e, portanto, estão 

detalhados a seguir. 

 

Teoria do forrageamento ótimo e modo de forrageio 

De acordo com esta teoria, as espécies tendem a ampliar a variedade de presas 

consumidas à medida que a oferta geral de alimento diminui; em contrapartida, quando a 

variedade e abundância de presas aumentam, a dieta dos predadores torna-se mais seletiva 

e itens marginais e sub-ótimos tendem a ser ignorados, de modo a promover um 

forrageamento ótimo e, consequentemente, maior ganho de energia para as espécies 

predadoras (MacArthur & Pianka, 1966).  

Concomitantemente ao desenvolvimento da teoria do forrageamento ótimo, os 

lagartos também foram essenciais no desenvolvimento dos modelos propostos para o 

modo de forrageio das espécies.  Pianka (1966), com base em observações em campo, e 

dados essencialmente qualitativos, propôs pela primeira vez os termos forrageadores 

ativos e senta-e-espera para as espécies de lagartos. Estas duas categorias foram propostas 

considerando, basicamente, a forma como essas se deslocavam no ambiente, distinguindo 

espécies existentes em uma comunidade de lagartos em dois grandes grupos, espécies 

ativas e passivas; a exemplo, podem ser citados os taxa Teiidae e Iguania, 

respectivamente, incluídos classicamente nessa divisão.  Em síntese, o modo de forrageio 
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de uma espécie se define como o conjunto de táticas comportamentais utilizadas durante 

a procura e obtenção de alimento (Reilly, McBrayer & Miles, 2007; Novaes-Silva & 

Araújo, 2008).   

Alguns estudos clássicos relevantes sobre o modo de forrageio foram desenvolvidos 

durante a década de 1980 (Reilly, McBrayer & Miles, 2007), quando os dados 

quantitativos passaram a ser considerados para a definição do modo de forrageio das 

espécies de lagartos (e.g. Huey & Pianka, 1981; Pietruszka, 1986). Entre os principais 

dados mensurados, estão a distância percorrida pelas espécies durante a busca e apreensão 

de suas presas, tempo de duração dos movimentos e velocidade atingida durante o 

forrageio (Huey & Pianka, 1981). Posteriormente a esse período, foi desencadeada uma 

série de estudos sobre o modo de forrageio das espécies de lagartos (Reilly, McBrayer & 

Miles, 2007); grande parte dos estudos desenvolvidos desde então têm testado as 

predições iniciais dos trabalhos clássicos (Butler, 2005; Cooper, Vitt, Caldwell & Fox, 

2005), tais como os de Huey e Pianka (1981). 

 Nos estudos mais atuais, passaram a ser feitas análises quantitativas da atividade 

de forrageio a partir de diversos índices, os quais possibilitaram comparações de atividade 

mais precisas entre os taxa. Dentre os principais índices utilizados, estão: o número de 

movimentos por minuto, a proporção do tempo gasto em movimento, a proporção de 

ataques em movimento, o número de ataques bem sucedidos às presas, o tempo gasto 

parado e a distância percorrida (e.g. Werner, Okada, Ota, Perry & Tokunaga, 1997; 

Aowphol, Thirakhupt, Nabhitabhata & Voris,  2006; Hodar, Pleguezuelos, Villafranca & 

Cardenete, 2006; Reilly, McBrayer & Miles, 2007; Kolodiuk, Ribeiro & Freire, 2010; 

Ribeiro & Freire, 2011; Sales & Freire, 2015). Além disso, em estudos desse tipo, 

geralmente, são analisadas as relações dos modos de forrageio com diversos aspectos, 

incluindo ecológicos, comportamentais, morfológicos e fisiológicos das espécies (Cooper 

et al., 2005).   

Tradicionalmente, de acordo com a proposta de Pianka (1966), são reconhecidos 

dois extremos de atividade de forrageio, as espécies forrageadoras ativas, que possuem 

alta taxa de mobilidade e permanecem em movimento continuamente à procura de presas 

no ambiente, e as espécies que forrageiam de espreita ou forrageadoras senta-e-espera, 

que esperam as presas entrarem no campo de visão para poder capturá-las (Huey & 

Pianka, 1981; Cooper, 1997; Cooper, Whiting, Van Wyk & Mouton, 1999; Perry & 

Pianka, 1997; Butler, 2005). No entanto, alguns pesquisadores sugerem que os 

comportamentos de forrageamento dos lagartos não seguem um padrão bimodal; na 
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realidade, apresentam variação contínua entre os dois extremos, com várias estratégias 

intermediárias (e.g. Pietruszka, 1986; Perry, 1999; Cooper, Whiting, Van Wyk & 

Mouton, 1999). 

É reconhecido que os modos de forrageio utilizados pelos lagartos mantêm uma 

importante relação com vários outros aspectos de suas histórias de vida (Butler, 2005), 

especialmente com a ecologia trófica, pois as estratégias comportamentais empregadas 

na obtenção de alimento comumente resultam em diferenças nos tipos de itens 

alimentares consumidos. A dieta de espécies de lagartos forrageadoras ativas geralmente 

é constituída por presas agregadas e de baixa mobilidade que possuem distribuição 

heterogênea no ambiente (Huey & Pianka, 1981; Butler, 2005), tais como larvas de 

insetos e cupins (Bergalo & Rocha, 1994; Vitt, 1995; Mesquita & Colli, 2003; Sales, 

Robeiro & Freire, 2011a), enquanto que espécies do tipo senta-e-espera apresentam dieta 

constituída basicamente de presas com alta mobilidade que aparecem na área de forrageio 

destes lagartos (Huey & Pianka, 1981; Butler, 2005), tais como ortópteros e formigas 

(Vitt, 1995; Kolodiuk, Ribeiro & Freire, 2010; Ribeiro & Freire, 2011). Por outo lado, 

espécies que apresentam estratégias de forrageamento intermediária possuem dieta 

constituída de uma grande variedade de presas, incluindo tanto as relativamente 

sedentárias como presas bastante móveis (Vrcibradic & Rocha, 1995; 1996; Rocha, 

Dutra, Vrcibradic & Menezes, 2002; Rocha, Vrcibradic & Van Sluys, 2004). 

Espécies de lagartos da família Gekkonidae são historicamente reconhecidas como 

forrageadoras do tipo senta-e-espera (Dunham, Miles & Reznick, 1988; Vitt, 1995; 

Werner, 2002; Ikeuchi, Mori & Hasegawa, 2005). Contudo, estudos efetuados com 

geconídeos na Europa e Ásia têm demonstrando algumas variações nas estratégias de 

forrageamento deste táxon; por exemplo, estudo realizado com base na disponibilidade 

de presa e composição da dieta de Tarentola mauritanica (Linnaeus, 1758) em uma região 

árida da Espanha sugere que, embora este geconídeo demonstre ser um predador do tipo 

senta-e-espera, forrageando junto a fontes de luz em áreas antrópicas, em ambientes 

naturais demonstra ser um predador ativo com atividade de forrageio registrada junto ao 

solo (Hódar, Pleguezuelos, Villafranca & Cardenete, 2006). Aowphol, Thirakhupt, 

Nabhitabhata & Voris (2006) constataram, em estudo efetuado com Gecko gecko em área 

antropizada na Tailândia, que apesar desta espécie se manter parada na maior parte do 

tempo, muitas vezes os indivíduos forrageiam ativamente, principalmente quando há 

grande abundância de presas potenciais no ambiente. Adicionalmente, estudo com análise 

de parâmetros quantitativos do comportamento de outros geconídeos asiáticos em 
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ambiente natural, revela que algumas espécies apresentam estratégia de forrageio 

flutuante, com longos períodos de baixa atividade intercalados por períodos curtos de 

movimentação intensa (Werner, Okada, Ota, Perry & Tokunaga, 1997). Estes relatos 

contrastam com a ideia de forrageamento passivo, amplamente difundida no mundo para 

os gecos (Hódar, Pleguezuelos, Villafranca & Cardenete, 2006).  

Cabe lembrar, entretanto, que ainda faltam informações sobre o modo de 

forrageamento de muitos grupos de lagartos (Cooper, Whiting, Van Wyk, & Mouton, 

1999), pois a grande maioria dos estudos realizados no mundo abordam principalmente o 

comportamento de espécies pertencentes aos taxa Iguania e Teiidae (Butler, 2005). Neste 

sentido, se faz necessário o desenvolvimento de estudos mais detalhados sobre os 

parâmetros de forrageamento dos geconídeos (Werner, Okada, Ota, Perry & Tokunaga, 

1997), incluindo análise quantitativa. No Brasil, são poucas as informações a respeito do 

comportamento de forrageio de Gekkonidae; basicamente, são conhecidas apenas 

informações ecológicas sobre composição da dieta de algumas espécies de geconídeos (e. 

g. Vitt, 1995; Rocha & Rodrigues, 2005; Bonfiglio, Cappellari & Balestrin, 2006; Rocha 

& Anjos, 2007; Menezes, Santos, Bezerra, Gogliath & Ribeiro, 2013; Albuquerque,  

Costa-Urquiza, Soares, Alves & Urquiza, 2013; Andrade 2014; Passos, Galdino, Bezerra 

& Zanchi-Silva, 2015) e estudos sobre o forrageamento de espécimes estreitamente 

relacionadas, tais como filodactilídeos (e.g. Maggi, 2005; Palmeira,  2017).  

Considerando que o modo de forrageamento constitui um dos principais fatores que 

influenciam os padrões térmicos dos lagartos (Rocha et al., 2009) e que estes utilizam 

uma variedade de estratégias comportamentais para manutenção da temperatura corpórea 

(Novaes-Silva & Araújo, 2008; Rocha et al., 2009), estudos quantitativos e 

complementares destes comportamentos, também, são de grande relevância. 

 

Termorregulação em lagartos 

Espécies de lagartos forrageadoras ativas geralmente apresentam temperaturas médias 

corporais maiores do que espécies forrageadoras sedentárias (Magnusson et al., 1985; 

Bergallo & Rocha, 1993). Assim sendo, vários estudos abordam a ecologia térmica de 

lagartos especialmente em espécies diurnas (Rocha et al., 2009); a exemplo, no Brasil, 

podem ser citados Magnusson (1993) na Amazônia, Mesquita & Colli (2003) e Faria & 

Araújo (2004) no Cerrado, Hatano et al., (2001), Vargens, Dias, & Lira-da-Silva (2008) 

e Souza & Freire (2011) na Mata Atlântica, e Vitt (1995) e Menezes, Van Sluys, Fontes 
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& Rocha (2011) na Caatinga. Neste último Domínio, destacam-se os estudos realizados 

no Seridó Potiguar, em Unidade de Conservação, a ESEC Seridó, cujos resultados mais 

gerais estão relatados em Freire et al. (2009). Desde então, esta ESEC e outras áreas 

prioritárias para conservação da Caatinga no Seridó do RN, vêm sendo foco de uma série 

de estudos sobre ecologia comportamental de vários grupos de lagartos, incluindo 

abordagens sobre comportamento termorregulatório de algumas espécies (e. g. Ribeiro & 

Freire, 2010; Gogliath, 2012; Sales, Ribeiro & Freire, 2011b). 

Por outro lado, poucas são as informações disponíveis sobre os comportamentos que 

afetam a temperatura do corpo de lagartos e de outros répteis noturnos (Marcellini, 1976; 

Ruben, 1976; Rocha et al., 2009). Entre os estudos sobre lagartos de hábito noturno, a 

grande maioria aborda ecologia térmica dos gecos africanos, australianos, norte-

americanos e asiáticos (e.g. Parker & Pianka, 1974; Marcellini, 1976; Pianka & Pianka, 

1976; Huey, Niewiarowski, Kaufmann & Herron, 1989; Anguilletta & Werner, 1998; 

Werner, 2002; Rock, Cree & Andrews, 2002, Hitchcock & Mcbrayer, 2006; Spawls, 

2008). Quanto às espécies noturnas brasileiras, o conhecimento ainda é bastante restrito; 

dispõe-se apenas de algumas informações provenientes de estudos pontuais realizados na 

Amazônia (Vitt & Zani, 1997), Cerrado (Colli, Colli, Mesquita, Rodrigues & Kitayama, 

2003; Recoder et al., 2012), áreas antropizadas (Anjos, 2004) e na Caatinga (Vitt, 1995; 

Passos & Rocha, 2013; Palmeira, 2017).   

As espécies que utilizam o comportamento para a manutenção da temperatura 

corpórea são, comumente, reconhecidas como termorreguladoras ativas, enquanto as 

espécies em que a temperatura do corpo flutua livremente com a do ambiente são 

denominadas termorreguladoras passivas ou termoconformadoras (Huey & Slatkin, 1976; 

Novaes-Silva & Araújo, 2008). Entre as estratégias comportamentais mais utilizadas 

pelos lagartos termorreguladores ativos, destaca-se a variação na postura corporal para 

obtenção de calor, administrando estas posturas conforme as condições do ambiente 

(Rocha & Bergalo, 1990; Vargens, Dias & Lira-da-Silva, 2008; Sales, Ribeiro & Freire, 

2011b; Ribeiro, Gomides, Santos & Sousa, 2008; Rocha et al., 2009; Ribeiro & Freire, 

2010). Com estes ajustes, os lagartos, comumente, mantêm a temperatura do corpo 

relativamente alta e pouco variável, quando comparada com a do ambiente (Huey & 

Slatkin, 1976; Pianka, 1977). No caso dos lagartos com estratégia de termorregulação 

passiva, não ocorrem ajustes comportamentais e a temperatura corpórea, geralmente, 

reflete a do meio onde as espécies se encontram (Vrcibradic & Rocha, 1998; Anjos, 

2004). Nesse cenário, as temperaturas do ar, do substrato e a radiação solar direta são as 
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variáveis que exercem maior influência sobre a temperatura corpórea dos lagartos 

(Vargens, Dias & Lira-da-Silva, 2008); no entanto, no caso de espécies 

termocomformadoras há maior associação dessas variáveis com a temperatura corpórea 

dos indivíduos. 

A maioria das espécies da família Gekkonidae é de hábito noturno e sua temperatura 

corpórea varia conforme a do ambiente (Parker & Pianka, 1974; Pianka & Pianka, 1976; 

Pianka, 1977; Angilletta, Montgomery, Werner, 1999; Anjos, 2004). No geral, espécies 

de lagartos noturnas são bastante dependentes da temperatura do ambiente para a 

realização de suas atividades, uma vez que não dispõem diretamente de radiação solar 

para a termorregulação e, consequentemente, temperaturas mais baixas podem limitar 

ainda mais seu desempenho quando comparado a espécies diurnas (Frankenberg, 1978; 

Hitchcock & Mcbrayer, 2006). No entanto, algumas espécies noturnas apresentam perfil 

de atividade distinto do esperado e que, aparentemente, não está relacionado com a 

temperatura do ambiente (Paulissen & Buchaman, 1991). Sendo assim, é possível que 

estes lagartos utilizem estratégias diferenciadas para termorregulação do corpo; ou seja, 

algumas espécies podem termorregular e atingir a temperatura ótima durante o dia, 

quando ainda se encontram em abrigos (Marcellini, 1976; Vitt, 1995; Angilletta, 

Montgomery & Werner, 1999). Neste caso, a temperatura corporal dos animais reclusos 

durante o dia é, comumente, mais alta do que quando estão ativos durante a noite 

(Anguilletta & Werner, 1998; Recoder, Teixeira, Camacho & Rodrigues, 2012; Passos & 

Rocha, 2013). De modo geral, a média de temperatura corpórea apresentada por espécies 

noturnas é relativamente mais baixa, quando comparada com espécies diurnas, como é o 

caso do observado para algumas pertencentes à família Gekkonidae, inclusive para 

espécies do gênero Hemidactylus (Huey, Niewiarowski, Kaufmann & Herron, 1989).  

Distribuição geográfica e uso de recursos por espécies nativas do gênero 

Hemidactylus 

O gênero Hemidactylus é um dos mais especiosos da Família Gekkonidae (Kluge, 

1969; Carranza & Arnold, 2006; Bansal & Karanth, 2010; Busais & Joger, 2011) e se 

encontra amplamente distribuído em nível mundial (Bansal & Karanth, 2010). No Brasil, 

segundo Costa & Bérnils (2018), ocorrem quatro espécies deste gênero, sendo uma 

exótica, Hemidactylus mabouia (Moreau de Jonnès, 1818) e três nativas, Hemidactylus 

palaichthus Kluge, 1969, Hemidactylus agrius Vanzolini, 1978, e Hemidactylus 

brasilianus (Amaral, 1935). Em relação a distribuição geográfica das espécies nativas, 
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apenas as duas últimas são consideradas endêmicas às formações abertas brasileiras 

(Costa & Bérnils, 2018). Hemidactylus palaichthus ocorre na região Norte, na floresta 

amazônica (Ribeiro-Júnior, 2015; Uetz, Freed, & Hosek, 2018; Costa & Bérnils, 2018), 

enquanto as demais espécies nativas têm ocorrência registrada para diferentes formações 

da região Nordeste e parte do sudeste do Brasil (Costa & Bérnils, 2018). Hemidactylus 

brasilianus (Figura 1) se encontra distribuída na Caatinga, ocorrendo também em áreas 

de Cerrado (Werneck & Colli, 2006) e Mata Atlântica (Freire, 1996). Já H. agrius (Figura 

2) tem distribuição restrita na Caatinga e possui um único registro para o Cerrado 

(Andrade, Gomes, Freire & Cruz, 2004); em virtude disso,por muito tempo prevaleceu a 

concepção de que  H. agrius era dede distribuição rara ou relictual no Domínio da 

Caatinga (Vanzolini, 1978; Rodrigues, 1986; 2003); no entanto, levantamentos recentes 

conduzidos em diferentes áreas da Depressão Sertanja Sententrional, nos Estados do Rio 

Grande do Norte e Ceará , evidenciam que este lagarto encontra-se entre as espécies mais 

comuns em termos de abundância e frequência de encontro em campo (Cominicação 

Pessoal, Andrade, M.J.M. & Passos, D.C.). Ambas as espécies nativas de Hemidactylus 

ocorrentes na região Nordeste apresentam atividade noturna (Vanzolini, 1980; Rodrigues, 

2003), porém não existem estudos na literatutra sobre seus comportamentos 

termorregulatórios. Fato semelhante ocorre para o comportamento de forrageamento 

destas duas espécies nativas, pois na literatura existem informações apenas sobre ecologia 

trófica em estudos de populações e/ou comunidades biológicas desenvolvidos em 

algumas localidades da Caatinga (Rocha & Rodrigues, 2005; Menezes, Santos, Bezerra, 

Gogliath & Ribeiro, 2013; Andrade, 2014; Passos, Galdino, Bezerra & Zanchi-Silva, 

2015). 

Outros aspectos relevantes sobre as relações e distribuição dessas espécies nativas 

podem ser subsidiados por estudo sobre uso e partilha de recursos, uma vez que espaço 

(hábitat/microhábitat), tempo e alimento estão entre os principais componentes 

ecológicos responsáveis pela distribuição das espécies (Schoener, 1968). Este fato 

encontra respaldo no estudo clássico de Pianka (1973), o qual defende que similaridades 

no uso desses três atributos ecológicos podem limitar a coexistência das espécies (Pianka, 

1973). 
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Figura 1 – Hemidactylus brasilianus, espécie nativa do gênero ocorrente no Parque Serro 

Alto, município de Lagoa Nova, Rio Grande do Norte, Brasil. (Fonte: Carlos Varela). 

 

 
Figura 2 – Hemidactylus agrius, espécie nativa do gênero ocorrente na Estação Ecológica 

do Seridó, município de Serra Negra do Norte, Brasil. (Fonte: Bruno Rêgo). 

 

Diante das lacunas no conhecimento sobre à ecologia comportamental das espécies 

de lagartos sulamericanas, já que a maioria dos estudos, incluindo os clássicos, 

investigaram principalmente espécies ocorrentes na América do Norte e Austrália (e. g. 
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Pianka, 1966; Huey & Pianka, 1981; Pietruszka, 1986), são imprescindíveis estudos sobre 

ecologia e comportamento das espécies sulamericanas, especialmente as de Gekkonidae. 

Este constitui um importante ponto a ser investigado para melhor compreensão dos 

padrões e processos comportamentais dos geconídeos e dos lagartos no geral. 

Estudos recentemente efetuados, sobre ecologia trófica de Hemidactylus agrius em 

áreas de Caatinga (Andrade, 2014; Passos, Galdino, Bezerra & Zanchi-Silva, 2015), 

demonstraram que, na dieta deste geconídeo, há presenta marcante de presas agregadas e 

de baixa mobilidade, típicos da dieta de forrageadores ativos. De modo semelhante, 

Rocha & Rodrigues (2005) e Menezes, Santos, Bezerra, Gogliath & Ribeiro (2013) 

constataram a presença de itens alimentares similares na dieta de H. brasilianus em outras 

áreas de Caatinga. Estes fatos demonstram a possibilidade de que H. agrius e H. 

brasilianus apresentem modulações nas estratégias de forrageio, mas precisam ser 

confirmados.  

Andrade (2014) também identificou perfil de atividade diária com tendência à 

bimodalidade em H. agrius, fato pouco comum entre espécies de hábito noturno 

(Recoder, Teixeira,Camacho & Rodrigues, 2012; Andrade, Sales & Freire, 2013; Passos 

& Rocha, 2013), pois este perfil tem sido comumente registrado para espécies diurnas 

que diminuem a atividade nas horas mais quentes do dia (Ribeiro & Freire, 2010; 

Andrade, Sales & Freire, 2013). Andrade (2014) constatou ainda, à semelhança do 

sugerido por Paulissen & Buchaman (1991) para H. turcicus, que é possível que a 

temperatura da variável ambiental analisada (temperatura do ar) não constitua um fator 

determinante para o perfil de atividade de H. agrius na ESEC Seridó, embora, ainda, não 

disponha de informações acerca da ecologia térmica de H. agrius. Diante desse cenário, 

estudo sobre comportamento termorregulatório de H. agrius é bastante relevante, 

também, para o entendimento do perfil de atividade dessa espécie. Além disso, para H. 

brasilianus, informações referentes tanto ao período de atividade quanto ao 

comportamento termorregulatório permanecem desconhecidas.  

Outra questão relevante em relação a H. agrius e H. brasilianus é o fato de que, 

embora ocorram em simpatria em áreas de Caatinga serrana (Kolodiuk, 2016), H. 

brasilianus não foi registrado em áreas circunvizinhas de depressão sertaneja, como a 

ESEC Seridó (Andrade, Sales & Freire, 2013; Caldas, Costa, Laranjeiras, Mesquita, 

Garda, 2015). Andrade (2014) sugerem que as causas da ausência de H. brasilianus nesta 

ESEC e a prevalência de H. agrius são pouco esclarecidas, porém é possível que seja 

resultante de fatores bióticos locais. Assim sendo, estratégias comportamentais de 
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forrageamento e de termorregulação, assim como o uso de recursos ecológicos por H. 

agrius e H. brasilianus podem estar entre as causas da segregação dessas duas espécies 

em áreas de Caatinga. Ou seja, padrões e processos comportamentais e ecológicos de 

ambas as espécies podem esclarecer os possíveis fatores relacionados com ocorrência 

e/ou ausência dessas espécies em áreas semiáridas. 

Nessa perspectiva, este trabalho tem como objetivos descrever, quantificar e analisar 

os comportamentos de forrageamento e de termorregulação de duas espécies nativas do 

gênero Hemidactylus, aliados ao uso de recursos ecológicos em áreas fisionomicamente 

distintas de Caatinga.  
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METODOLOGIA GERAL 

Áreas de estudo 

Este estudo em campo foi realizado em localidades fitofisionomicamente distintas 

no Domínio da Caatinga do Estado do Rio Grande do Norte (RN; Figura 3a), quais sejam, 

um Parque particular (Serro Alto) situado no município de Lagoa Nova, RN (06°07'29.8" 

S 36°33'50.3"W, datum: WGS84), que faz parte do complexo Serra de Santana, 

localizado na mesorregião Central Potiguar, e na Unidade de Conservação de Proteção 

Integral, a Estação Ecológicas do Seridó (ESEC Seridó), no munícipio de Serra Negra do 

Norte RN (Figura 3; 06°34'36.2"S, 37°15'20.7"W, WGS84). Nesta ESEC, até então, só 

foi registrada a ocorrência de Hemidactylus agrius (Andrade, Sales & Freire, 2013; 

Caldas, Costa, Laranjeiras, Mesquita, Garda, 2015). Embora ambas as localidades sejam 

relativamente próximas, a cerca de 100 km de distância e no mesmo Domínio 

Morfoclimático da Caatinga (Figura 3a e b), apresentam diferenças marcantes quanto à 

geomorfologia, temperatura e fitofisionomia. 

 
Figura 3 – Localização geográfica das áreas de estudo, Estação Ecológica do Seridó 

(ESEC Seridó, Caatinga stricto sensu) e Lagoa Nova (LN, Caatinga Serrana), ambas 

situadas no Semiárido do Rio Grande do Norte.  

Em relação aos aspectos geomorfológicos, o município de Lagoa Nova compreende 

uma das regiões onde podem ser observados os Planaltos Residuais Sertanejos, que 

representam áreas de relevos elevados (600 a 700m de altitude) em formas de platôs ou 
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maciços montanhosos presentes em algumas porções no Estado do Rio Grande do Norte 

(Dantas & Ferreira, 2010). Está inserido no complexo serrano da Serra de Santana, que 

corresponde a uma área de transição entre as Ecorregiões Depressão Sertaneja 

Setentrional e o Planalto da Borborema (Velloso, Sampaio & Pareyn, 2002; Dantas & 

Ferreira, 2010). O clima dessa área é semiárido quente e seco (Bswh na classificação de 

Köppen), a precipitação média anual varia de 400 a 650 mm, porém pode ser bem mais 

alta nas encostas onde se formam as matas de altitude (Velloso, Sampaio & Pareyn,  

2002); como no caso da área contemplada neste estudo, que está a cerca de 600 m acima 

do nível do mar. Consequentemente, nesta localidade a vegetação pode ser de porte mais 

alto e os efeitos da caducifolia, típicos de formações secas como a Caatinga, são 

relativamente moderados, onde a vegetação permanece com folhagem por períodos mais 

longos (Figura 4 a e b). Nesta área, também, são registradas temperaturas mais amenas 

ao longo do ano, quando comparadas com áreas de domínios geomorfológicos de menor 

altitude.  
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Figura 4 – Panorama dos aspectos da vegetação de Lagoa Nova, RN. Durante os períodos 

(a) chuvoso e (b) seco, em março de 2015 e outubro de 2017, respectivamente. (Fonte: 

Carlos Varela). 

No que concerne à geomorfologia, a ESEC Seridó encontra-se totalmente inserida na 

Depressão Sertaneja Setentrional do Nordeste brasileiro e, assim sendo, consiste em um 

compartimento regional de uma ampla planície que abrange a depressão periférica 

regional, uma área de relevo suave-ondulado caracterizada por extremos climáticos cuja 

irregularidade pluviométrica é uma das principais características (Velloso, Sampaio & 

Pareyn, 2002, Freire et al., 2018). O clima é semiárido quente e seco (Bswh na 

classificação de Köppen) e a precipitação média anual na área é de aproximadamente 700 

mm/ano (Freire et al., 2018). Na Unidade de conservação, especificamente, temperatura 

média varia de 28ºC a 30ºC, com mínimas de 17°C e máximas de 45° (Varela-Freire 

2002; Freire et al., 2018).  
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Vale ressaltar que, a porção da ESEC Seridó contemplada neste estudo, consiste em 

uma área de baixa altitude, cerca de 200 m acima do nível do mar, com cobertura vegetal 

típica de caatinga hiperxerófila, onde o fenômeno de caducifólia é intenso e a folhagem 

obtida durante o curto período chuvoso pode ser considerado de efeito efêmero (Figura 

5; Varela-Freire 2002; Freire et al., 2018); especialmente quando comparado às áreas de 

altitudes onde as mudanças nas condições do ambiente são mais brandas. No geral, a 

vegetação da ESEC é característica de Caatinga stricto sensu que ocorre em terras baixas 

da Depressão Sertaneja e está composta por florestas secas arbóreo-arbustivas, incluindo 

predominantemente árvores e arbustos baixos (Freire et al., 2018). 

 
Figura 5 – Panorama do aspecto da vegetação da Estação Ecológica do Seridó (ESEC 

Seridó). Durante os períodos (a) chuvoso e (b) seco.  (Fonte: Andrade, M.J.M.). 

a 

b 
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Procedimentos Metodológicos 

O trabalho de campo referente ao estudo dos comportamentos de forrageamento e 

termorregulação de Hemidactylus agrius e H. brasilianus foi efetuado ao longo de seis 

excursões, quatro na área de Caatinga serrana em Lagoa Nova (LN; duas durante a estação 

seca e duas durante a estação chuvosa); e duas na área de Caatinga típica (stricto sensu) 

na ESEC Seridó (área já contemplada em estudo de população de H. agrius), sendo uma 

durante a estação seca e uma durante a estação chuvosa. A classificação da sazonalidade 

durante as excursões foi estabelecida em função dos índices de precipitação registrados 

para as respectivas áreas durante os períodos de coletas de dados. Na área LN, os dados 

pluviométricos foram disponibilizados pela Associação dos Agricultores da região 

obtidos a partir de pluviômetro local, enquanto que os dados pluviométricos referentes a 

área da ESEC Seridó foram consultados no site da Empresa de Pesquisa Agropecuária do 

Rio Grande do Norte (EMPARN) com base nos dados pluviométricos coletados na 

estação meteorológica ativa mais próxima da área de estudo, o Posto Caicó RN.  

As coletas realizadas em LN referentes à amostra do período chuvoso foram efetuadas 

nos meses de março de 2015 e abril de 2017, quando foram registradas médias de 140 e 

160 mm de precipitação pluviométrica, respectivamente; as coletas referentes ao período 

seco, nesta mesma área, ocorreram em setembro de 2015 e outubro de 2017, quando não 

houve registro de precipitação. Na ESEC Seridó, os dados referentes ao período chuvoso 

foram coletados na excursão realizada em março de 2017 (170 mm), enquanto que os do 

período seco foram coletados na excursão durante o mês de julho de 2015, quando foram 

registrados apenas 10 mm de precipitação.  

É conhecido que a ESEC Seridó apresenta baixo volume pluviométrico e que cerca 

de 80% da precipitação ocorre em uma curta estação chuvosa, de janeiro a maio, seguida 

de um período de estiagem (Freire et al., 2018). Esta estiagem, por sua vez, pode perdurar 

ao longo de anos seguidos, pois o regime pluviométrico da área está sujeito a 

interferências de sistemas globais cujas variações podem resultar em períodos de escassez 

extrema (Freire et al., 2018). Este cenário de seca extrema ocorreu na ESEC no ano de 

2016, fato que impossibilitou a execução do segundo ciclo de coletas previsto para este 

ano, uma vez que a sede da ESEC Seridó não dispunha de água para permanência de 

pesquisadores; até mesmo o açude principal secou e todas as atividades na ESEC foram 

suspensas durante este período. Adicionalmente, também foram enfrentados problemas 

logísticos que impossibilitaram a execução das coletas em LN em 2016. 
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Cada excursão realizada em cada uma das áreas teve duração de 18 dias consecutivos, 

quando foram feitas buscas ativas ao longo de transecções preexistentes nas áreas. Em 

LN, as buscas foram efetuadas em uma transecção contínua de aproximadamente 600 m 

de extensão, enquanto que na ESEC Seridó foram percorridas três transecções de cerca 

de 200m cada. Considerando que H. agrius e H. brasilianus são espécies de hábito 

noturno (Vanzolini, Ramos-Costa, Vitt, 1980; Rodrigues, 2003; Andrade, Sales & Freire, 

2013), as buscas foram efetuadas entre as 18h de um dia e 04h59min do dia seguinte, em 

períodos fracionados. O primeiro período ocorria das 18h às 21h59min, o segundo das 

22h às 0h59 e o terceiro de 01h às 04h59min. O esforço foi organizado em um sistema de 

rodízio, onde a cada noite as coletas eram iniciadas em período distinto do da amostragem 

realizada na noite anterior, de modo a reiniciar um novo ciclo a cada três noites e, assim, 

destinar o mesmo esforço a todos os intervalos de hora investigados de modo contínuo. 

Durante a busca ativa, a observadora percorreu os transectos lentamente, com uso de 

lanterna inspecionando hábitats e microhábitats de potencial ocorrência dos lagartos. A 

cada encontro com os espécimes, os indivíduos foram identificados como base em 

caracteres morfológicos determinantes para distinção entre as espécies (expessura e 

comprimento da cauda  em relação ao corpo; padrão de coloração típico de atividade; 

porporções da cabeça em em relação ao corpo; presença ou ausência de coroa na cauda e 

de unha no primeiro artelho); e em seguida, efetuaram-se observações comportamentais 

com auxílio de um cronômetro e gravador digital; além disso, foram feitos registros em 

caderno de campo sobre o uso dos recursos ecológicos por cada indivíduo.  

Posteriormente à visualização e/ou observação comportamental dos espécimes, os 

animais foram, quando possível, capturados manualmente para mensuração da 

temperatura corpórea. O detalhamento da metodologia de coleta destes dados seguiu 

método específico e será abordado no capítulo correspondente à ecologia térmica. É 

válido destacar que houve o cuidado do não comprometimento à qualidade dos dados e 

ao tamanho amostral, uma vez que para cada indivíduo visualizado/observado em campo, 

foi coletado o máximo possível de informação. Deste modo, no caso de animais que 

escaparam à captura, as informações que precederam o momento da evasão foram 

consideradas para as análises de mensuração geral dos índices referentes ao modo de 

forrageio e aos eixos ecológicos de uso do tempo e espaço pelas espécies; porém, esses 

dados não foram incluídos nas análises de ecologia térmica e trófica. De modo 

semelhante, os animais que se mostraram perturbados à presença da observadora, 

exibindo postura de alerta com movimentos ondulatório da cauda e/ou tentativa fuga em 
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disparada, foram excluídos do estudo referente ao comportamento de forrageamento, mas 

incluídos para análises de todos os aspectos ecológicos anteriormente citados, além da 

investigação do eixo trófico e de aspectos térmicos. 

Especificamente para as análises de fatores ecológicos, foram coletados dados 

referentes ao uso e partilha de recursos, tais como, do horário de atividade, hábitat e 

microhábitat onde os indivíduos foram primeiramente avistados. Todos esses registros 

foram utilizados para avaliar largura de nicho nas dimensões espaço e período de 

atividade das espécies. Estes mesmos dados, juntamente com informações referentes ao 

consumo de presas, foram utilizados para calcular o grau de sobreposição no uso desses 

recursos interespecificamente. Para isso, foram utilizados índices clássicos amplamente 

utilizados em estudos herpetológicos (Vitt, 1995, Mesquita, Colli, Franc, & Vitt, 2006), 

o inverso do Índice de Diversidade de Simpson (1949), obtido por 
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onde i corresponde a categoria de recurso analisado, p consiste na proporção da categoria 

i, e n inclui o número total de categorias analisadas. Os índices de largura obtidos 

apresentam valores de 1 a n, onde valores iguais ou próximos a 1 indicam o uso de poucas 

categorias; e o Índice de Sobreposição de Pianka (1973) 
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onde i, também corresponde a categoria do recurso analisado, p consiste na proporção da 

categoria de recurso i, e n é o número total de categorias utilizadas pelas espécies 

representadas por j e k. Os valores dos índices de sobreposição variam de 0 a 1, com 

valores próximos ou igual a 1 indicando alta ou sobreposição total na dimensão de nicho 

analisada, enquanto que os valores próximos de 0 indicam baixa ou nenhuma 

sobreposição no uso desses entre o par de espécies investigado. Vale ressaltar que, para 

coleta e análise estatística dos dados comportamentais das espécies e ecologia térmica, 
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assim como, os dados de ecologia trófica obtidos em laboratório, foram utilizados 

métodos específicos que estão detalhados nos respectivos capítulos desta tese. 

 Todos os lagartos coletados em campo foram eutanasiados com injeção de 

anestésicos, a base de cloridrato de Xilazina e Lidocaína (Xilazin® e Bravet®), aplicada 

na cavidade peritoneal, imediatamente após a captura dos animais, de modo a preservar 

o conteúdo estomacal. Ainda em campo, todos os indivíduos foram acondicionados em 

sacos plásticos, etiquetados com número de campo e levados para o alojamento provisório 

onde foram mantidos a -20º C. Posteriormente, os animais foram descongelados no 

laboratório e tiveram as medidas do corpo mensuradas com o auxílio de um paquímetro 

digital (Precisão: 0,01 mm); em seguida, foram dissecados para a remoção dos estômagos 

e mensurasão das gônodas, fixados em formalina 10% e mantidos em álcool a 70%. Após 

esta etapa, os espécimes foram tombados e depositados na Coleção Herpetológica da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Os registros de tombo 

correspondentes aos espécimes de H. agrius coletados ao longo desse estudo foram 

UFRN 5321-5387; os referentes aos indivíduos de H. brasilianus foram UFRN 5412-

5468. 

Os estômagos de todos os espécimes coletados foram triados e a identificação dos 

itens alimentares foi efetuada sob esteromiscroscópio (Olympus® SZX7), com auxílio de 

bibliografia Entomologica especializada e/ou de especialista, no Laboratório de 

Herpetologia da UFRN, onde foram depositados como material testemunho após todas as 

análises.  Por fim, é importante ressaltar que este trabalho foi executado sob licença 

previamente concedida pelo Sistema de Autorização e Informação em Biodiversidade 

(SISBIO- Nº 47651), e também está de acordo com as normas exigidas pela Comissão de 

Ética no Uso de Animais da Universidade Federal do Rio Grande do Norte CEUA/UFRN 

(Protocolo 031/2015, em Anexo). 
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CAPÍTULO I 

COMPORTAMENTO DE FORRAGEAMENTO E ECOLOGIA TRÓFICA DE 

HEMIDACTYLUS AGRIUS VANZOLINI, 1978 E H. BRASILIANUS (AMARAL, 1935) 

(SQUAMATA: GEKKONIDAE) EM DIFERENTES FITOFISIONOMIAS DE CAATINGA 

NO NORDESTE DO BRASIL 

RESUMO 

 Os lagartos da Família Gekkonidae são reconhecidos como forrageadores do tipo senta-e-espera, 

embora alguns estudos demonstrem que algumas geconídeos podem modular as táticas durante a 

atividade de forrageio conforme especificidades do ambiente. Nesse sentido, este artigo teve como 

objetivo analisar o comportamento de forrageamento de Hemidactylus agrius e H. brasilianus, 

aliado ao uso e partilha do recurso alimentar, em duas áreas de Caatinga com fitofisionomias 

distintas, no estado do Rio Grande do Norte, nordeste do Brasil. Na primeira área (Lagoa Nova: 

Caatinga serrana), ambas as espécies de Hemidactylus ocorrem em simpatria, enquanto na segunda 

área (ESEC Seridó: Caatinga stricto sensu), há ocorrência apenas de H. agrius. Foram efetuadas 

excursões com duração de 18 dias consecutivos, nas estações seca e chuvosa, onde realizaram-se 

buscas ativas noturnas ao longo de transecções preexistentes. A cada encontro com espécimes 

foram realizadas observações comportamentais por meio do método animal focal contínuo. 

Sempre que possível, os espécimes foram capturados para posterior análise do conteúdo estomacal. 

Foram registrados e analisados 159 observações comportamentais e 147 estômagos.  Os resultados 

demonstram que ambas as espécies permaneceram em postura estacionária durante a maior parte 

do período de observação, sugerindo serem forrageadoras do tipo senta-e-espera. Orthoptera, 

Blattodea e larvas de Lepidoptera foram os principais itens da dieta das duas espécies em ambas 

as áreas de ocorrência. Também se registraram casos inéditos de queratofagia e malocofagia para 

ambas as espécies de Hemidactylus. Diferenças sazonais na dieta foram constatadas apenas na 

população de H. agrius da ESEC Seridó. Altos valores de largura de nicho e de índices de 

sobreposição entre as duas espécies foram constatados, quando em simpatria. O grande número de 

categorias de presa utilizado, aliado aos altos valores de largura de nicho, sugerem que essas 

espécies são generalistas no uso do recurso alimentar. Já os altos valores de sobreposição obtidos 

entre as duas espécies denotam que há competição de recurso nessa dimensão de nicho.  

PALAVRAS-CHAVE: Lagartos senta-e-espera; Modo de forrageio; Dieta de Hemidactylus; 

Queratofagia; Malocofagia. 
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ABSTRACT 

 Lizards of the family Gekkonidae are known as sit-and-wait foragers, but some studies have 

demonstrated that some species can modulate their applied tactics during the foraging activity 

according to environment specifities. In this sense, this article aimed to analyze the foraging 

behavior of Hemidactylus agrius and Hemidactylus brasilianus, added to the use and sharing of 

food resources, in two Caatinga areas with distinct phytophysiognomies, in the Seridó region of 

Rio Grande do Norte state, northeastern Brasil. In the first area (Lagoa Nova, Caatinga highland) 

both species of Hemidactylus occur in sympatry, while in the second location (ESEC Seridó, 

stricto sensu Caatinga) only the H. agrius species occurs. Excursions with a duration of 18 

consecutive days were made in dry and rainy seasons, where active nocturnal searches were carried 

out across the existent transects. Behavioral observations were carried out on every encounter by 

means of the continual focal animal method. Whenever possible, the specimens were captured for 

further analysis of their stomachal contents. In total, 159 behavioral observations and 148 stomachs 

were registered and analyzed. The results demonstrate that both species remain in stationary 

posture during most of the observation period, suggesting that they are sit-and-wait foragers. 

Orthoptera, Blattodea and Lepidoptera larvae were the main itens of the diets of both species in 

the evaluated areas. Furthermore, unprecedented cases of keratophagy and malocophagy were 

registered on both species of Hemidactylus. Seasonal differences in the diet were noted only on 

the H. agrius population in the ESEC Seridó. High values of dietary niche breadth and niche 

overlap occurred between the species. The high number of prey categories used, summed to high 

levels of niche extension, suggests that those species are generalists in food resource usage. The 

high values of overlap obtained between both species indicate that there is resource competition 

in this niche dimension. 

KEYWORDS: Sit-and-wait Lizards; Foraging Mode; Diet of Hemidactylus; Keratophagy; 

Malocophagy. 
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INTRODUÇÃO 

Os estudos sobre modo de forrageamento em espécies de lagartos iniciaram-se na década de 

1960 em regiões áridas (e.g. Pianka, 1966; 1981; Pietruszka, 1986) e, desde então, diversos outros 

trabalhos foram realizados em várias regiões do mundo (e.g. Novaes-Silva & Araújo, 2006; Reilly, 

Mcbrayer & Miles, 2007). Em parte desses trabalhos, a ênfase em aspectos quantitativos 

desencadeou comparações entre os vários grupos de lagartos (Reilly, Mcbrayer & Miles, 2007), o 

que possibilitou a identificação de variações nos padrões clássicos amplamente difundidos. Isto 

por que, além dos modos de forrageio inicialmente considerados, ativo e senta-e-espera, estratégias 

intermediárias ou errantes passaram a ser reconhecidas, sugerindo, assim, um continuum de 

possibilidades entre os dois modos extremos de forrageamento (Pietruszka, 1986; Perry, 1999; 

Cooper, Whiting, Van Wyk & Mouton, 1999). Adicionalmente, estudos denotam a ocorrência de 

modulações no comportamento de forrageamento, uma vez que alguns lagartos podem alternar as 

táticas utilizadas durante a atividade de forrageamento de acordo com especificidades do ambiente, 

como constatado para espécies da família Gekkonidae (Werner, Okada, Ota, Perry & Tokunaga, 

1997). 

Os estudos sobre comportamento de forrageamento mais relevantes com geconídeos foram 

desenvolvidos com espécies ocorrentes no velho mundo (Werner, Okada, Ota, Perry & Tokunaga, 

1997; Aowphol, Thirakhupt, Nabhitabhata & Voris, 2006; Hódar, Pleguezuelos, Villafranca & 

Cardenete, 2006). Por outro lado, no caso dos geconídeos sulamericanos, as informações 

disponíveis podem ser consideradas incipientes, pois a maioria das referências disponíveis 

fundamenta-se em trabalhos sobre história natural e/ou ecologia trófica das espécies (e.g. Vitt, 

1995; Rocha & Rodrigues, 2005; Bonfiglio, Cappellari & Balestrin, 2006; Rocha & Anjos, 2007; 

Menezes, Santos, Bezerra, Gogliath & Ribeiro, 2013; Albuquerque, Urquiza, Soares, Alves & 

Urquiza 2013; Passos, Galdino, Bezerra & Zanchi-Silva, 2015; Andrade, 2014). No Brasil, e 

principalmente para Domínio da Caatinga, trabalhos sobre comportamento de forrageamento de 

outros taxa de lagartos têm sido privilegiados em pesquisas nas últimas décadas (Maggi, 2005; 

Kolodiuk, Ribeiro & Freire 2010; Ribeiro & Freire, 2010; Sales, Ribeiro & Freire, 2011; Jorge 

2015; Kolodiuk, 2016; Palmeira, 2017), o que tem elucidado as táticas de forrageamento utilizadas 

por algumas espécies e, assim, contribuído para a compreensão do comportamento de 

forrageamento de lagartos brasileiros. Cabe destacar ainda que, além de aspectos 

comportamentais, muitos estudos têm abordado a ecologia trófica, incluindo informações 

referentes a espécies filogeneticamente próximas que vivem em simpatria em ambientes 
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semiáridos (Maggi, 2005; Kolodiuk, Ribeiro & Freire 2010; Ribeiro & Freire, 2011; Kolodiuk, 

2016). 

O estudo clássico de Pianka (1973) demonstra que espécies de lagartos simpátricas tendem 

a segregar em uma ou mais dimensões ecológicas, dentre as quais destaca-se o uso do recurso 

alimentar. É notável que especificidades na ecologia trófica, assim como nas táticas de 

forrageamento utilizadas por um táxon, podem consistir em fatores relevantes para a coexistência 

com as demais espécies de uma comunidade, principalmente no que concerne a grupos 

filogeneticamente próximos; isto por que estes tendem a apresentar fortes interações, por possuir 

exigências ecológicas semelhantes (Vitt & Zani, 1997). 

 No que concerne aos geconídeos nativos, Hemidactylus agrius e H. brasilianus, que vivem 

em simpatria em poucas áreas semiáridas do nordeste brasileiro (e g. Kolodiuk, 2016), dados sobre 

o comportamento de forrageio e ecologia trófica são limitados, apesar de serem relevantes para a 

compreensão dos perfis de ocorrência das espécies, especialmente para esclarecimento de atributos 

relacionadas ao predomínio de uma espécie ou a coexistência de ambas em uma dada localidade.. 

Aliado a essas lacunas, os trabalhos existentes sobre ecologia de populações ou comunidades de 

lagartos têm desmostrado que tanto H. agrius (Passos, Galdino, Bezerra & Zanchi-Silva, 2015; 

Andrade, 2014) como H.  brasilianus (Rocha & Rodrigues, 2005; Menezes, Santos, Bezerra, 

Gogliath & Ribeiro, 2013), embora pertençam a uma família amplamente reconhecida como 

constituída por espécies forrageadoras senta-e-espera (Werner, 2002; Ikeuchi, Mori, Hasegawa, 

2005), apresentam percentual considerável de larvas de insetos em suas dietas, itens alimentares 

considerados típicos da dieta de forrageadores ativos (Butler, 2005).  

Nesse contexto, este artigo tem como objetivo analisar o comportamento de forrageamento 

de H. agrius e H. brasilianus, aliado a partilha do recurso alimentar; visando responder às 

seguintes questões: (I) Quais as estratégias de forrageamento utilizadas pelas espécies de 

Hemidactylus nativos ocorrentes no nordeste do Brasil? (II) O comportamento e a dieta de H. 

agrius diferem entre as duas áreas de fitofisionomias distintas? (III) Existe sobreposição no uso 

do recurso alimentar entre as espécies? (IV) Existem diferenças sazonais e interespecíficas na dieta 

dessas espécies?   
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MATERIAL E MÉTODOS 

Áreas de Estudo 

Este estudo foi realizado em duas localidades de fitofisionomias distintas do Domínio da 

Caatinga no Estado do Rio Grande do Norte (RN), Brasil (Figura 1). O trabalho de campo referente 

ao estudo dos fatores ecológicos e comportamentais de H. agrius e H. brasilianus e em simpatria 

foi desenvolvido em uma área de Caatinga serrana no município de Lagoa Nova, RN (06°07'29.8" 

S 36°33'50.3"W, datum: WGS84, altitude: 600m), que faz parte do complexo serrano da Serra de 

Santana (Dantas & Ferreira, 2010), onde as espécies encontram-se em condição de simpatria 

(Kolodiuk, 2016). Esse complexo serrano compreende a mesorregião Central Potiguar e está 

inserido, especificamente, entre as Ecorregiões Depressão Sertaneja Setentrional e o Planalto da 

Borborema (Velloso, Sampaio & Pareyn, 2002; Dantas & Ferreira, 2010). O clima dessa área é 

semiárido quente e seco (Bswh na classificação de Köppen), porém a precipitação média anual 

varia de 400 a 650 mm, podendo ser mais alta nas encostas onde se formam as matas de altitude 

(Velloso, Sampaio & Pareyn, 2002) e onde parte deste estudo foi realizado. 

O trabalho de campo que contemplou a investigação de aspectos ecológicos e 

comportamentais de H. agrius, onde não há ocorrência simpátrica com H. brasilianus (Andrade, 

Sales & Freire, 2013; Caldas, Costa, Laranjeiras, Mesquita & Garda, 2015), foi realizado na 

Estação Ecológicas do Seridó (ESEC Seridó; 06°34'36.2"S, 37°15'20.7"W, datum: WGS84, 

altitude: 200 m). A ESEC Seridó consiste em uma Unidade de Conservação Federal (UC) de 

Caatinga típica, stricto sensu, localizada no município de Serra Negra do Norte, RN (Freire et al., 

2018), inserida na ecorregião Depressão Sertaneja Setentrional e, assim sendo, se caracteriza como 

uma área de extremos climáticos cuja irregularidade pluviométrica é uma das principais 

características (Velloso et al., 2002; Dantas & Ferreira 2010; Freire et al., 2018). A precipitação 

média anual nessa ecorregião varia entre 500 e 800 mm/ano (Velloso, Sampaio & Pareyn, 2002; 

Freire et al., 2018), e o clima é classificado como semiárido quente e seco, com a temperatura 

média variando de 28ºC a 30ºC (Varela-Freire, 2002; Freire et al., 2018).  
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Figura 1 – Localização geográfica das áreas de estudo, Estação Ecológica do Seridó (ESEC 

Seridó) e Lagoa Nova (LN) no Estado do Rio Grande Norte, ambas inseridas no Domínio da 

Caatinga. 

 

Procedimentos Metodológicos 

O trabalho de campo referente ao estudo dos comportamentos de forrageamento foi efetuado 

ao longo de seis excursões, quatro em LN e duas na ESEC Seridó, contemplando períodos secos e 

chuvosos. Cada excursão teve duração de 18 dias consecutivos em cada área estudada, onde foram 

efetuadas buscas ativas ao longo de transecções com extensão total de 600 m, previamente 

estabelecidas. As buscas foram realizadas durante a noite, comtemplando os perídos entre 

18h00min e 04h59min de modo contínuado. 

Coleta de dados comportamentais 

Para as observações de comportamento de forrageamento, a observadora percorreu cada 

transecto lentamente, munida de lanternas, inspecionando hábitats e microhábitats de potenciais 

ocorrências e, a cada encontro com espécimes, foi feita a diagnose baseada em caracteres 

morfológicos determinates para identificação, tais como, expessura e comprimento da cauda  em 

relação ao corpo, presença ou ausência de coroa de tubérculos ao redor da cauda e de unha no 
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primeiro artelho (Vanzolini et al., 1980); além de, análise do padrão de coloração típico em 

atividade e porporções da cabeça em relação ao corpo. Após período de habituação (cerca de 

2min), efetuaram-se observações com auxílio de um cronômetro e gravador digital. Os animais 

foram observados através do método clássico de amostragem Animal Focal (Martin & Bateson, 

2007) durante um intervalo de tempo de 10 minutos. Cabe destacar que, observações feitas com 

animais que se mostraram perturbados à aproximação da observadora (i.e., se deslocaram 

imediatamente após a aproximação humana) foram descartadas da amostra. Sempre que possível, 

as observações foram feitas a partir de uma distância mínima de três metros. 

Para avaliação da intensidade de forrageamento das duas espécies de Hemidactylus 

estudadas, foram registradas todas as posturas e ações dos espécimes durante o tempo de 

observação. Estas posturas foram classificadas, de acordo com Werner et al., (1997), nas seguintes 

categorias: tempo gasto “parado” (TP) ou tempo gasto “em movimento” (TM). TP corresponde à 

postura estacionária, ou seja, o tempo que o indivíduo permanece no mesmo lugar; movimentos 

na cabeça, língua, membros, cauda e mandíbulas são incluídos em TP. Já TM corresponde às ações 

de movimento translacional, que incluem andar, correr e pular quando o animal se desloca para 

outro local (Werner, Okada, Ota, Perry & Tokunaga, 1997). Foram registradas ainda para cada 

espécime informações referentes às investidas de ataque à presa, que correspondem às tentativas 

de apreensão de presas potenciais, com ou sem sucesso na captura (Aowphol, Thirakhupt, 

Nabhitabhata & Voris, 2006).  

Todos os lagartos observados e coletados foram mortos com injeção de solução salina com 

associação de xilazina (Xilazin®) e anestésico (Bravpet®), imediatamente após a captura, para 

preservação do conteúdo estomacal, e levados ao laboratório de Herpetologia da UFRN para serem 

analisados. 

Procedimentos laboratoriais   

Em laboratório, para todos os espécimes de H. agrius e H. brasilianus capturados, foram 

aferidos, utilizando-se um paquímetro digital (precisão de 0,01 mm), as seguintes medidas 

morfométricas: Comprimento Rostro-Cloacal (CRC), Rostro-Canto do Tímpano (RCT), Largura 

da Cabeça (LC), Rostro-Comissura Labial (RCL), Maior Largura do Corpo (MLC), Lagura da 

pelve (LP), Comprimento do Membro Anterior (MA), Comprimento do Membro Posterior (MP) 

e Comprimento da cauda (CC). Além disso, todos os lagartos foram dissecados para remoção dos 

estômagos e observados sob estereomicroscópio para determinação do sexo a partir da anatomia 

interna (i.e., observação direta e mensuração das gônadas). Ainda sob estereomicroscópio, cada 

estômago foi analisado separadamente para identificação dos itens alimentares consumidos. Todos 
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os artrópodes foram identificados em nível de Ordem, e itens alimentares pertencentes a outras 

categorias taxonômicas foram identificados em nível de gênero ou espécie, quando possível, 

utilizando bibliografia taxonômica especializada. Todos os lagartos foram fixados em formalina a 

10%, em seguida conservados em etanol a 70% e depositados na Coleção Herpetológica da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). 

Análise comportamental  

Posteriormente, foram feitas transcrições de todas as gravações efetuadas em campo e, a 

partir destas, foram calculados para cada espécime observado os seguintes parâmetros: Proporção 

do tempo gasto em movimento (PTM), o número de movimentos por minuto (MPM), e o número 

de ataques sobre presa por minuto (NAP) (Werner, Okada, Ota, Perry & Tokunaga, 1997; 

Aowphol, Thirakhupt, Nabhitabhata & Voris, 2006). Vale ressaltar que, cada surto de movimento 

corresponde aquele separado de outros surtos de movimento por pausa > 1 segundo, com 

deslocamento em uma dada direção e sentido. Diferenças sazonais e interespecíficas quanto à 

intensidade de forrageamento das espécies foram calculadas utilizando-se o teste U de Mann-

Whitney (Zar, 1999). 

Análise da Dieta 

O volume da dieta dos espécimes foi determinado através da fórmula do esferoide, conforme 

(Dunham, 1983), a saber: 

𝑉 =  4/3𝜋 (𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜/2) 𝑥 (𝐿𝑎𝑟𝑔𝑢𝑟𝑎/2)2. 

O Índice de Importância Relativa (Ix) foi calculado para cada táxon de item alimentar, 

somando-se as porcentagens de frequência de ocorrência, número e volume de itens, e dividindo-

se por três, conforme Howard et al. (1999): 

𝐼𝑥 =
(𝐹% + 𝑁% + 𝑉%)

3
 

 As diferenças sexuais (entre indivíduos adultos) e sazonais na dieta de H. agrius e H. 

brasilianus, assim como diferenças interespecíficas, foram testadas a partir do teste de U de Mann-

Withney (Zar 1999). Vale ressaltar que foram determinadas larguras e o grau de sobreposição, 

intra e interespecífica, baseados na frequência de ocorrência dos itens alimentares na dieta das 

espécies. Para isso, foram calculados o inverso do Índice de Diversidade de Simpson (1949) e o 



49 

 

 
 

Índice de Sobreposição de Pianka (1973), ambos amplamente utilizados em estudos herpetológicos 

(Vitt, 1995, Mesquita, Colli, Franc & Vitt, 2006). 

As medidas do corpo dos lagartos, aferidas durante o trabalho em laboratório, como 

comprimento e dimensões do aparato bucal e da cabeça, entre outras, foram utilizados para 

averiguar a existência de correlações entre a morfometria dos espécimes de lagartos e os volumes 

(mínimo, máximo, médio e total), comprimentos (mínimo, máximo) e número das presas 

consumidas; para indivíduos que igeriram somente um item alimentar foram considerados apenas 

os valores de volume total e comprimento máximo. Para determinar essas correlações foram feitas 

análises de Regressão Linear Simples. Além disso, esses mesmos dados morfométricos também 

foram utilizados para a investigação da presença de dimorfismo sexual nas populações de 

Hemidactylus estudadas, a partir do teste de U Mann-Withney. Todas as análises estatísticas foram 

efetuadas considerando nível de significância de 0,05, no IBM SPSS Statistic 20 Software. As 

estatísticas descritivas estão mencionadas no texto como média ± Desvio padrão e (amplitude entre 

parênteses). 

RESULTADOS 

Durante as seis campanhas de trabalho em campo foram dispendidas 350 horas (h), das quais 

230 h em Lagoa Nova (LN), caatinga serrana, e 120h na ESEC Seridó, contemplando períodos 

chuvosos e secos.  

No total das áreas estudadas, foram registrados 116 Hemidactylus agrius, (51 na ESEC 

Seridó e 65 em LN), e 67 Hemidactylus brasilianus em LN.  Dos 51 espécimes de H. agrius 

registrados na ESEC, 40 foram capturados e 11 escaparam à captura; para os espécimes que 

evadiram, foram registradas apenas as observações comportamentais. Quanto aos 65 indivíduos 

de H. agrius da população de LN, foram efetuadas 51 capturas e 14 tiveram apenas os 

comportamentos observados e registrados. Para os 67 H. brasilianus, foram efetuadas 57 capturas 

e 10 registros de observações comportamentais. Cabe ressaltar que nem todos os indivíduos 

capturados nessa amostragem tiveram os comportamentos de forrageio registrados, uma vez que 

alguns apresentaram alguma interação agonística ou se mostraram perturbados à presença do 

observador. Nesses casos, os indivíduos capturados foram incluídos apenas nas análises referentes 

a ecologia trófica. 

Quanto à morfometria, o comprimento médio do corpo (CRC) da população de H. agrius da 

ESEC Seridó foi 45,6 ± 3,6 mm (fêmeas com média de CRC de 46 ± 4,0 mm e machos com média 

de 45,1 ± 3,2 mm, mas não diferiram significativamente: t = - 0,77, gl = 38; p = 0,20); nenhum 

espécime juvenil foi obtido nessa amostragem (Tabela 1). Nesta população também não foram 
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encontradas diferenças sexuais significativas em quaisquer outros caracteres morfológicos 

analisados (p > 0,05).  Para a população de H. agrius de LN foi constatado CRC médio semelhante, 

44,2 ± 7,2 mm (fêmeas com média de CRC significativamente maior, 48,0 ± 4,0 mm, do que os 

machos, 44,4 ± 4,5; t = - 2,68, gl = 41; p = 0,01); a média de CRC dos indivíduos juvenis foi igual 

a 30,9 ± 4,1 mm. Outra diferença sexual significativa foi constatada em relação ao LP (p < 0,05). 

Não houve diferença significativa no CRC médio entre as duas populações de H. agrius (ESEC e 

LN; t = -1,13, gl = 81; p = 0,25).  

O CRC médio obtido para a população de H. brasilianus foi 43,4 ± 6,2 mm (CRC médio das 

fêmeas, 46,1 ± 5,4 mm, foi significativamente maior do que a média obtida para machos, 42,7 ± 

3,6 mm; t = -3,143, gl = 50; p = 0,003); juvenis apresentaram média de 26,4 ± 2,8 mm. Diferenças 

sexuais também foram constatadas em relação a LP (t = -3,17, gl = 50; p = 0,03) e MLC (t = -3,18, 

gl = 50; p = 0,02), onde as fêmeas apresentaram as maiores médias (Tabela 1). Esta população 

apresentou tamanho médio menor do que a constatada para o seu congenérico em simpatria em 

LN (t = 2,03, gl = 93; p = 0,04). Todas as medidas morfológicas aferidas das populações, tais como 

caracteres referentes às mensurações da cabeça, membros e cauda, assim como as demais 

diferenças significativas constatadas interpopulações encontram-se destacadas na Tabela 1.. 

Comportamento de forrageio 

A análise das observações comportamentais revelou sete categorias comportamentais 

apresentadas pelas espécies de Hemidactylus nas áreas de Caatinga investigadas, sendo uma 

pertencente a postura “Parado” e seis pertencentes à categoria “Movimento”. Nesta categoria 

foram incluídos, além das táticas de forrageamento com deslocamento, outros registros de 

interações comportamentais, tais como, ocorrência de “Competição por captura de presa”, que 

consistiu em interação agonística entre um espécime de H. agrius e um espécime de 

Gymnodactylus geckoides Spix, 1825, conforme descrito no Etograma definido para ambas as 

espécies (Tabela 2).  

No geral, os 159 espécimes de Hemidactylus nativos observados, 107 de H. agrius (55 na 

ESEC e 51 em LN) e 53 de H. brasilianus, apresentaram táticas de forrageamento semelhantes, 

passando a maior parte do tempo em Posição Estacionária (≥ 98% do tempo de observação Tabela 

3). Em todas as amostras analisadas (período chuvoso, seco e análise geral) foram obtidos baixos 

valores referentes aos índices de atividade média de forrageamento, Proporção do tempo em 

movimento, Movimentos por minuto e Número de ataque a presas (PTM ≤ 1,6%; MPM ≤ 0,3%; 

e NAP ≤ 0,3%, respectivamente; Tabela 4), para as duas espécies nativas de Hemidactylus, tanto 

na área de Caatinga stricto sensu (ESEC) como na de Caatinga serrana (LN).  
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Hemidactylus agrius apresentou em sua atividade de forrageamento as seguintes táticas 

comportamentais: (1) Posição Estacionária, com registro de ocorrência para todos os espécimes 

observados em ambas as populações estudadas; (2) Deslocamentos de Inspeção e Investida à 

Presas Potenciais em ambas as populações estudadas; e (3) Deslocamento Contínuo Pré-Captura, 

registrado apenas na população da ESEC Seridó (Tabela 3). Na análise geral, H. agrius na ESEC 

apresentou índices de atividade média de forrageamento baixos [PTM = 0,7 ± 1,2 (0 – 6,8%); 

MPM = 0,2 ± 0,2 (0  – 0,9%); e NAP = 0,3 ± 0,6 (0 – 3%)]; na população de H. agrius de LN  

foram obtidos valores médios de PTM = 1,0 ± 0,9 (0 – 4,8%), MPM = 0,2 ± 0,1  (0 – 0,6%) e NAP 

= 0,1 ± 0,5 (0 – 3%; Tabela 4). No entanto, os índices obtidos para a população da ESEC no 

período chuvoso foram discretamente mais altos do que os índices registrados no período seco 

nessa área (Tabela 4), embora esta diferença não tenha sido significativa (PTM Z= - 0,97; MPM 

Z = -1,04; NAP Z = -0,36; com p > 0,05). Já em LN, os índices médios de atividade de 

forrageamento de H. agrius nos períodos chuvoso e seco foram similares (Tabela 4), sem 

diferenças significativas (PTM Z= - 0,71; MPM Z = -0,75; NAP Z = - 0,30; com p > 0,05).  

Na caatinga serrana, H. brasilianus demonstrou táticas de forrageio semelhantes à de seu 

congênere em simpatria, com todos os indivíduos permanecendo em (1) Posição Estacionária na 

maior parte do tempo de observação com baixa frequência de (2) Investida a Presas Potenciais, 

mas apresentou maior taxa de (3) Deslocamentos de Inspeção (Tabela 3). Na análise geral, foi 

obtido PTM médio sutilmente mais alto, PTM = 1,4 ± 1,4 (0 – 8,2%), com MPM = 0,2 ± 0,2 (0 – 

0,7%) e com média de ataques ainda menor, NAP = 0,07 ± 0,2 (0 – 1%), do que a apresentada 

pelas demais populações (H. agrius da ESEC e de LN). Cabe destacar que, H. brasilianus, também, 

apresentou o mesmo perfil de forrageamento entre os períodos, chuvoso e seco, em sua área de 

ocorrência (Tabela 4), sem diferenças significativas (PTM Z= - 0,7; MPM Z = -0,8; NAP Z = -0,9; 

com p > 0,05). 

Quando testadas a existência de diferenças interespecíficas nos índices de forrageamento 

entre as três populações (a da ESEC e as duas espécies distintas em LN) foram obtidas diferenças 

significativas em relação ao PTM (Kruskal-Wallis, H = 10,5; p = 0,005) e NAP (Kruskal-Wallis, 

H = 7,7; p = 0,02); MPM não diferiu significativamente (Kruskal-Wallis, H = 5,2; p = 0,07). A 

saber, H. agrius da ESEC apresentou valores de PTM e MPM mais baixos do que os apresentados 

pelas populações de H. brasilianus (Teste U: PTM Z = -3,1; MPM Z = -2,0; p < 0,05);  e NAP 

significativamente maior do que obtido para H. agrius (Teste U: NAP Z = - 2,1) e H. brasilianus 

(Teste U: NAP Z = - 2,3) em LN (P < 0,05). Cabe destacar que, nenhum dos índices de 

forrageamento diferiu significativamente entre estas populações simpátricas ocorrentes na área 

serrana (Teste U: PTM Z = - 1,7; MPM Z = -1,5 e NAP Z = -0,1; P > 0,05).
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Tabela 1 – Morfometria de H. agrius e H. brasilianus ocorrentes em duas áreas de Caatinga do nordeste do Brasil (ESEC Seridó e Lagoa Nova - LN). 

Legenda: CRC – Comprimento Rostro-Cloacal; CRT – Comprimento Rostro-Tímpano; RCL – Rostro Comissura Labial; LC – Largura da Cabeça; 

LP – Largura da Pelve; MLC – Maior Largura do corpo; MA – Membro Anterior; e MP – Membro Posterior. Valores correspondem a média ± desvio 

padrão (amplitude de valores entre parênteses). * representa diferenças sexuais significativas e # diferenças interpopulacionais (p < 0,05). 

  Morfometria (mm)   

Espécie/População CRC CRT RCL LC LP MLC MA MP CC 

Hemidactylus agrius/ESEC          

Macho (n = 19) 45,1 ± 3,2 12,3 ± 0,7 8,3 ± 0,6 9,1 ± 0,6 6,1 ± 0,6 8,7 ± 1,0 12,6 ± 0,9 15,1 ± 0,7 34,3 ± 16,7 

Fêmea (n = 21) 46,0 ± 4,0 12,0 ± 1 8,2 ± 0,7 9,1 ± 0,8 6,3 ± 0,7 9,6 ± 1,2 12,6 ± 1,0  14,9 ± 1,2 38,3 ± 10 

Juvenil (n = 0) – – – – – – – – – 

Geral para População (n = 40) 45,6 ± 3,6 12,1 ± 0,9 8,2 ± 0,6 9,1 ± 0,7 #6,2 ± 0,6 #9,2 ± 1,2 #12,6 ± 1,0 #15,0 ± 1,0 #36,4 ± 13,8 

Amplitude (38,9 – 51,3) (10,2 – 14,2) (6,8 – 9,4) (7,6 – 10,4) (5 – 7,8)  (6 – 11,9) (10,3 –14,5) (12,8 –17,1) (0,0 – 54) 

Hemidactylus agrius/LN          

Macho (n = 17) *44,4 ± 4,5 11,9 ± 1,2 8,0 ± 0,8 8,8 ± 0,9 *5,9 ±0,7 8,2 ± 1,3 12,9 ± 1,4 15,3 ± 1,6 39,6 ± 12,4 

Fêmea (n = 26) *48,0 ± 4,0 12,5 ± 0,9 8,3 ± 0,7 9,1 ± 0,7 *6,4 ± 0,5 8,8 ± 1,0 13,5 ± 1,1 16 ± 1,0 43,9 ± 8,8 

Juvenil (n = 8) 30,9 ± 4,1 9,1 ± 1,2 6,2 ± 0,5 6,3 ± 0,9 4,2 ± 0,5 5,8 ± 0,9 8,5 ± 1,3 10,5 ± 1,3 29,9 ± 8,0 

Geral para População (n = 51)  #44,2 ± 7,2 11,8 ± 1,6 7,9 ± 1,0 8,6 ± 1,3 #5,9 ± 1,0 #8,2 ± 1,5 #12,5 ± 2,1 #14,9 ± 2,3 #40,3 ± 11 

Amplitude  (25,6 – 54,9) (7,4 – 14,1) (5,4 – 10,2) (5,1 – 10,4) (3,5 – 7,8) (4,4 – 11,2) (6,9 – 16,1)  (8,9 – 19) (0,0 – 57) 

Hemidactylus brasilianus/LN          

Macho (n = 29) *42,7 ± 3,6 11,7 ± 0,9 8,0 ± 0,7 8,9 ± 0,8 *5,6 ± 0,6 *8,5 ± 1,3 12,8 ± 1,2 15,0 ± 1,5 30,6 ± 10,7 

Fêmea (n = 25) *46,1 ± 5,4 12 ± 1,3 8,3 ± 0,9 9,2 ± 0,9 *6,1 ± 0,7 *9,7 ± 1,7 13,3 ±1,5 15,7 ± 1,8 30,4 ± 11,4 

Juvenil (n = 3) 26,4 ± 2,8 7,4 ± 0,6 5,0 ± 0,5 5,7 ± 0,5 3,9 ± 0,3 5,7 ± 0,9 8,1 ± 0,2 9,4 ± 0,4 24,0 ± 2,4 

Geral para População (n = 57) #43,4 ± 6,2 11,6 ± 1,5 8,0 ± 1,1 8,8 ±1,1 #5,7 ± 0,8 #8,9 ± 1,7 #12,7 ± 1,7 #15,0 ± 2,1 #30,1 ± 10,7 

Amplitude (23,1 – 53,5) (6,8 – 14,3) (4,7 – 10,2) (5,2 – 10,8) (3,6 – 7,5) (4,6 – 13,3) (7,8 – 16,3) (9,0 – 18,7) (30,1 – 10,7) 
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Tabela 2 – Repertório comportamental, em ambiente natural, apresentado por H. agrius (n = 107) 

e H. brasilianus (n = 53) em duas áreas de fitofisionomias distintas de Caatinga do nordeste do 

Brasil (ESEC Seridó e Lagoa Nova - LN). Comportamentos marcados com asterisco (*) não foram 

incluídos nos índices de atividade de forrageamento. 

 
Posturas   Táticas de Forrageamento Descrição 

   

Parado Posição Estacionária Não há deslocamento, os lagartos 

permanecem parados sobre poleiros 
de forrageamento. Podem ser 

registrados movimentos na língua, 

cabeça, membros e cauda. 
 

Movimento Movimentos de Inspeção Há deslocamento através de 

movimentos curtos sobre poleiros de 

forrageamento. Pode ser/ou não em 
decorrência da detecção de presas 

potenciais. Não há tentativa de 

captura. 
    

Investida em Presas Potenciais Há deslocamento através de 

movimentos rápidos para a captura 
de presas, incluindo giros e/ou saltos 

e retorno ao ponto inicial.    
 

Movimento Contínuo Pré-Captura Há deslocamento através de 

sequência contínua de movimentos 

lentos, seguido de pausa e investida 

em presas paradas junto ao 
substrato, sem retorno ao ponto 

inicial.  
 Interações Comportamentais 

(Agonísticas) 
 

   

 Competição por captura de presa*  Há deslocamento rápido, seguido de 

combate direto e perseguição de 
oponente, com retorno ao poleiro de 

forrageamento. Ocorre após 

detecção simultânea do mesmo item 
alimentar por dois espécimes de 

lagartos.  

 
 Detecção e Evasão* Ocorre deslocamento rápido, após 

aproximação de predador potencial, 

formigas (Dinoponera) ou serpentes 

(Oxyrhopus), por exemplo. 
   

 Alerta e Evasão* Exibição de postura de alerta 

seguida por movimentos 

ondulatórios da cauda e/ou fuga 

em disparada. Resposta à alguma 

perturbação causada. 
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Tabela 3 – Frequência de ocorrência (F%) e duração das táticas de forrageamento apresentadas por H. agrius (ESEC n = 55; LN n = 51) e H. 

brasilianus (n = 53) em duas áreas de fitofisionomias distintas de Caatinga (ESEC Seridó e Lagoa Nova - LN), durante os períodos chuvoso, 

seco e amostragem geral. 

ATIVIDADE DE FORRAGEAMENTO 

  

Espécies (Localidade) Táticas Comportamentais 

  

Frequência (F%) 

  

Duração (%)  

   Chuvosa Seca Geral Chuvosa Seca Total 
Hemidactylus agrius (ESEC) 

N = 55 Posição Estacionária 24 (100) 31 (100) 55 (100) 13803 (99) 18473 (99) 32276 (99) 

 Movimentos de Inspeção 17 (70,8) 20 (64,5) 37 (67,3) 106 (0,7) 84 (0,4) 190 (0,5) 

 Investida em Presas Potenciais 7 (29,2) 7 (22,6) 14 (25,5) 10 (0,0) 9 (0,0) 19 (0,0) 

 Movimento contínuo pré-captura 1 (4,2) _ 1 (1,8) 10 (0,0) _ 10 (0,0) 

         
Hemidactylus agrius (LN) 

N = 51 Posição Estacionária 22 (100) 29 (100) 51 (100) 13682 (99) 15592 (98) 29274 (98) 

 Movimentos de Inspeção 15 (68,2) 21 (72,4) 36 (70,6) 122 (0,8) 247 (1,5) 369 (1,2) 

 Investida em Presas Potenciais 2 (9,1) 2 (6,9) 4 (7,8) 5 (0,0) 2 (0,0) 7 (0,0) 

 Movimento contínuo pré-captura _ _ _ _ _ _ 

         
Hemidactylus brasilianus (LN) 

N = 53 Posição Estacionária 28 (100) 25 (100) 53 (100) 13882 (98) 13457 (99) 27339 (98) 

 Movimentos de Inspeção 22 (78,6) 18 (72,0) 40 (75,5) 217 (1,5) 133 (0,9) 351 (1,2) 

 Investida em Presas Potenciais  3 (10,7) 1 (4,0) 4 (7,5) 4 (0,0) 1 (0,0) 5 (0,0) 

 Movimento contínuo pré-captura _ _ _ _ _ _ 
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Tabela 4 – Índices de forrageamento apresentados por H. agrius e H. brasilianus em duas áreas de fitofisionomias distintas 

de Caatinga (ESEC Seridó e Lagoa Nova - LN), durante os períodos chuvoso, seco e amostragem geral. Legenda: PTM – 

Proporção do tempo em movimento; MPM - Movimentos por minuto; e NAP – Número de ataque a presas. Valores 

correspondem a Média ± desvio padrão e (Amplitude). # representa diferenças interpopulacionais (p < 0,05). 

 Hemidactylus agrius ESEC H. agrius LN H. brasilianus LN 

 Chuvosa Seca Geral Chuvosa Seca Geral Chuvosa Seca Geral 

PTM # 

 

0,9 ± 1,4 
(0 – 6,8) 

0,5 ± 0,8 
(0 – 3,5) 

0,7 ± 1,2 
(0 – 6,8) 

1 ± 0,8 
(0 – 2,8) 

0,9 ± 1,1 
(0 – 4,8) 

1,0 ± 0,9 
(0 – 4,8) 

1,6 ± 1,6 
(0 – 8,1) 

1,2 ± 1,2 
(0 – 4,8) 

1,4 ± 1,4 
(0 – 8,2) 

          

MPM 

 

0,2 ± 0,3 

(0 – 0,9) 

0,1 ± 0,2 

(0 – 0,6) 

0,2 ± 0,2 

(0 – 0,9) 

0,2 ± 0,1 

(0 – 0,6) 

0,2 ± 0,1 

(0 – 0,5) 

0,2 ± 0,1 

(0 – 0,6) 

0,3 ± 0,2 

(0 – 0,7) 

0,2 ± 0,2 

(0 – 0,7) 

0,2 ± 0,2 

(0 – 0,7) 

          

NAP # 0,4 ± 0,7 

(0 – 3) 

0,2 ± 0,4 

(0 – 1) 

0,3 ± 0,6 

(0 – 3) 

0,2 ± 0,6 

(0 – 3) 

0,1 ± 0,4 

(0 – 2) 

0,1 ± 0,5 

(0 – 3) 

0,1 ± 0,3 

(0 – 1) 

0,04 ± 0,2 

(0 – 1) 

0,07 ± 0,2 

(0 – 1) 
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Composição da dieta das espécies 

Na análise da composição da dieta das duas espécies de Hemidactylus de ambas as áreas 

de amostragem, foi identificado um total de 20 categorias de itens alimentares, sendo 16 

pertencentes à classe Arthropoda (Insecta, Arachnida e Myriapoda), duas correspondentes a 

ecdises de lagartos (Hemidactylus sp. e H. brasilianus), uma pertencente a Mollusca e uma 

categoria referente a Material Vegetal (Tabelas 5, 6 e 7). Cada população de H. agrius e H. 

brasilianus consumiu até 15 categorias, sendo a grande maioria pertencente ao táxon Insecta 

(Tabelas 5, 6 e 7). Cabe destacar que, para ambas as espécies, foram coletados indivíduos 

cujos estômagos estavam vazios; quatro casos para H. agrius (dois na ESEC e dois em LN) e 

um para H. brasilianus, sendo a maioria durante período seco (n = 3).  

A análise geral do conteúdo estomacal de H. agrius da ESEC Seridó demonstrou que as 

principais categorias de presas consumidas foram Orthoptera, Araneae e Larva de Lepidoptera 

(Tabela 5). Durante o período chuvoso, estas mesmas categorias estiveram entre os itens 

predominantes, com Orthoptera sendo o item mais importante, porém Blattodea ocupou a 

segunda posição, seguida de Araneae e Larva de Lepidoptera (Tabela 5). No período seco, as 

categorias para as quais foram obtidos os maiores índices de importância foram Araneae, 

Orthoptera e Thysanura (Tabela 5).  

Para a população de H. agrius de LN (caatinga serrana), as categorias que predominaram 

na dieta foram Blattodea, Orthoptera, Araneae e Larva de Lepidoptera (Tabela 6). Durante a 

estação chuvosa, essas três primeiras categorias também representaram os itens mais 

consumidos, porém Lepidoptera ocupou a quarta posição (Tabela 6). No período seco, as 

categorias para as quais foram obtidos os maiores índices de importância foram Araneae, 

Larva de Lepidoptera e Orthoptera (Tabela 6). De modo semelhante ao obtido para a espécie 

congenérica em LN, H. brasilianus consumiu predominantemente Orthoptera, Blattodea e 

Aranae (Tabela 7). Estas mesmas categorias também predominaram durante a estação 

chuvosa, com Orthoptera e Blattodea constituindo os dois itens mais consumidos, seguidos 

por Thysanura e Aranae (Tabela 7). Durante o período seco, Orthoptera, Blattodea e Aranae 

permaneceram como sendo os itens mais importantes, porém cabe destacar a presença de 

Mollusca ocupando a quarta posição entre os itens mais consumidos durante esse período 

(Tabela 7). 

No que concerne aos índices de largura de nicho na dimensão alimento, a população de 

H. agrius da ESEC Seridó apresentou largura geral de nicho trófico alta (BA = 8,2), apontando 

tendência à condição generalista nessa dimensão de nicho; durante os períodos chuvoso e seco 
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(BA = 7,1 e BA = 7,5, respectivamente; Tabela 5). Em ambiente serrano, H. agrius apresentou 

a largura geral de nicho semelhante (BA = 7,3); no período chuvoso a largura obtida foi mais 

baixa (BA = 4,3), enquanto que no período seco foi maior (BA = 7,4; Tabela 6). Para H. 

brasilianus o índice de largura de nicho geral foi alto (BA = 6,0), na estação chuvosa o valor 

de largura de foi mais alto (BA = 6,2) do que o constatado no período seco (BA = 5,5; Tabela 

7).  

No geral, foram obtidos altos valores de sobreposição entre os pares de espécies 

estudadas. Para as duas espécies congenéricas em simpatria na área serrana (LN), o índice 

obtido foi o mais alto (Ø = 0,91), indicando sobreposição quase total. 

A análise dos efeitos sazonais sobre a dieta das espécies revelou diferenças apenas na 

população ocorrente na Caatinga stricto sensu. Neste ambiente, H. agrius consumiu presas 

com volumes significativamente maiores no período chuvoso do que no período seco (Vtotal 

U, Z = -2,35; Vmed = -2,37; Vmax = -2,63, p ≤ 0,01), mas não foi obtida diferença 

significativa em relação ao número de presas consumidas (U, Z = -0,12, p > 0,05). A 

população de H. agrius de LN não diferiu sazonalmente em nenhuma das variáveis analisadas 

(Vtotal U, Z = -1,60; Vmed = -0,47; Vmax = -0,803; e Nºp U,Z = -0,06; com p > 0,05); o 

mesmo foi constatado para a congenérica simprática, H. brasilianus (Vtotal U, Z = -1,54; 

Vmed = -0,59; Vmax = -0,29; e Nºp U,Z = 0,77; com p > 0,05). 

 Adicionalmente, para os casos analisados, não foram constatadas diferenças sexuais 

significativas em relação à dieta das duas espécies de Hemidactylus (p > 0,05), quais sejam: 

para H. agrius da ESEC: Vtotal U,Z = -1,11, Vmed = -0,03, Vmax = -0,26 e Nºp = -1,28; para 

H. agrius de LN: Vtotal U,Z = -0,24, Vmed = -0,61,Vmax = -0,08 e Nºp = -0,01; e para H. 

brasilianus:  Vtotal U,Z = -0,41, Vmed = -0,68, Vmax = -1,18 e Nºp = -0,23, onde p > 0,05 

em todos os casos.  De modo semelhante, quando testadas a ocorrência de diferenças 

interpopulacionais em relação às variáveis mensuradas dos itens alimentares consumidos, não 

foi obtida nenhuma diferença significativa (Kruskal-Wallis H:  Nºp H = 1,97, Vtotal H = 0,41, 

Vmed H = 0,68, Vmax H = -0,24, Vmin H = 1,28, Cmáx H = 4,32  e Cmin H = 1,72; onde gl 

= 2 e p > 0,05). 

Quando testadas as relações entre número de presas, volumes (médio, máximo e total) 

e comprimentos (máximo e mínimo) dos itens alimentares com as medidas morfométricas do 

corpo e da cabeça dos lagartos (Tabela 2) não foram obtidas relações significativas para a 

maioria das variáveis testadas em cada população. A saber, para H. agrius da ESEC foram 

constatadas correlações positivas significativas apenas entre maior largura do (MLC) dos 

lagartos e os volumes (Vmed: R2 = 0,22, F1,20 = 5,76; Vmax: R2 = 0,287, F1,20 = 8,03; e Vtotal: 
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R2 = 0,37, F1,20 = 12,1; p < 0,05); e entre MLC e Comprimento máximo (Cmax: R2 = 0,28, 

F1,20 = 8,04; p = 0,01). De modo semelhante, para a população de H. agrius de LN foram 

obtidas correlações positivas significativas entre MLC e os volumes das presas (Vméd: R2 = 

0,14, F1,35 = 5,86; Vmáx: R2 = 0,16, F1,35 = 6,92; e Vtotal: R2 = 0,14, F1,35 = 6,06; p < 0,05); e 

entre MLC e Cmáx (R2 = 0,18, F1,35 = 8,04, p < 0,01). Além disso, para esta população, 

também foram obtidas correlações entre o Cmáx e os CRC (R2 = 0,14, F1,35 = 6,0, p = 0,01), 

CRT (R2 = 0,01, F1,35 = 6,96, p < 0,01), LC (R2 = 0,16, F1,35 = 0,69, p < 0,05) e LP (R2 = 0,11, 

F1,35 = 4,58 p < 0,05). 

Para a população de H. brasilianus foram obtidas correlações positivas significativas 

entre MLC e os volumes das presas (Vmed: R2 = 0,23, F1,39 = 10,55; Vmax: R2 = 0,18, F1,39 = 

8,56; e Vtotal: R2 = 0,25, F1,39 = 13,11; p < 0,01); e entre MLC e os comprimentos das presas 

(Cmin: R2 = 0,108, F1,39 = 4,713; e Cmáx: R2 = 0,01, F1,39 = 5,52; p < 0,05). Também foram 

constatadas correlações positivas significativas entre LP dos lagartos e os volumes das presas 

(Vméd: R2 = 0,23, F1,39 = 10,53; Vtotal: R2 = 0,18, F1,39 = 8,57; Vmax: R2 = 0,16, F1,39 = 7,45; 

p < 0,01); entre LP e os comprimentos (Cmin: R2 = 0,103, F1,39 = 0,103; e Cmáx: R2 = 0,101, 

F1,39 = 4,37; p < 0,05), e entre LC de Cmin das presas (R2 = 0,09, F1,39 = 3,861, p ≤ 0,05).
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Tabela 5 – Categorias de presas consumidas por H. agrius na ESEC Seridó, RN, nas estações seca (julho de 2015) e chuvosa (março de 2017). Legenda: F = 

frequência de ocorrência dos itens alimentares; N = número de itens; Ix = Índice de Importância Relativa; B = largura de nicho trófico. Valores em negrito 

correspondem aos maiores índices obtidos para cada período amostral. 

       Hemidactylus agrius (ESEC Seridó)           

  Período Chuvoso  Período Seco   Geral  

CATEGORIAS DE PRESAS F (%) N (%) V (%) Ix F (%) N (%) V (%) Ix F (%) N (%) V (%) Ix 

Arthropoda              

Diplopoda 1 (3,2) 2 (5,4) 33,9 (1,4) 3,3 - - - -  1 (1,5) 2 (2,4) 33,9 (0,9) 1,6 

Scorpionida - - - - 2 (5,7) 2 (4,3) 119,2 (9,8) 6,6 2 (3,0) 2 (2,4) 119,2 (3,2) 2,9 

Araneae 4 (12,9) 4 (10,8) 194,8 (7,9) 10,5 8 (22,9) 11 (23,9) 243,4 (20) 22,3 12 (18,2) 15 (18,1) 438,2 (11,9) 16,0 

Blattodea 3 (9,7) 3 (8,1) 482,9 (19,5) 12,4 1 (2,9) 1 (2,2) 5,4 (0,4) 1,8 4 (6,1) 4 (4,8) 488,4 (13,2) 8,0 

Coleoptera 1 (3,2) 1 (2,7) 11,6 (0,5) 2,1 1 (2,9) 1 (2,2) 42,2 (3,5) 2,8 2 (3,0) 2 (2,4) 53,8 (1,5) 2,3 

Homoptera 1 (3,2) 1 (2,7) 5,9 (0,2) 2,1 1 (2,9) 1 (2,2) 3,8 (0,3) 1,8 2 (3,0) 2 (2,4) 9,6 (0,3) 1,9 

Hymenoptera/Formicidae 1 (3,2) 2 (5,4) 0,3 (0,01) 2,9 - - - -  1 (1,5) 2 (2,4) 0,3 (0,0) 1,3 

Isoptera - - - - 1 (2,9) 4 (8,7) 6,7 (0,6) 4,0 1 (1,5) 4 (4,8) 6,7 (0,2) 2,2 

Larva de Lepidoptera 3 (9,7) 3 (8,1) 313,8 (12,6) 10,1 4 (11,4) 4 (8,7) 168,3 (13,9) 11,3 7 (10,6) 7 (8,4) 482,1 (13,0) 10,7 

Larva não identificada 3 (9,7) 4 (10,8) 103,7 (4,2) 8,2 3 (8,6) 4 (8,7) 135,8 (11,2) 9,5 6 (9,1) 8 (9,6) 239,5 (6,5) 8,4 

Lepidoptera 2 (6,5) 2 (5,4) 256,0 (10,3) 7,4 2 (5,7) 4 (8,7) 151,2 (12,4) 9,0 4 (6,1) 6 (7,2) 407,2 (11,0) 8,1 

Orthoptera 9 (29,0) 12 (32,4) 992,9 (40,0) 33,8 5 (14,3) 6 (1,3) 220,3 (18,1) 15,2 14 (21,2) 18 (21,7) 1213,5 (32,8) 25,2 

Thysanura 1 (3,2) 1 (2,7) 21,6 (0,9) 2,3 6 (17,1) 7 (15,2) 78,5 (6,5) 12,9 7 (10,6) 8 (9,6) 100,1 (2,7) 7,7 

Outros              

Gastropoda/ Neritimorpha 1 (3,2) 1 (2,7) 16,4 (0,7) 2,2 1 (2,9) 1 (2,2) 40,1 (3,3) 2,8 2 (3,0) 2 (2,4) 56,4 (1,5) 2,3 

Ecdise/Hemidcatylus agrius 1 (3,2) 1 (2,7) 47,3 (1,9) 2,6 - - - -  1 (1,5) 1 (1,2) 47,3 (1,3) 1,3 

               

Total  31 37 2481  35 46 1215   66 83 3696   

Largura de Nicho Trófico (BA) BA = 7,1    BA = 7,5       BA = 8,2       
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Tabela 6 – Categorias de presas consumidas por H. agrius em Lagoa Nova, RN, nas estações seca a chuvosa. Coletas realizadas em março e setembro de 2015 e abril e 

outubro de 2017. F corresponde à frequência de ocorrência dos itens alimentares, N número de itens; % respectivos percentuais, Ix ao Índice de Importância Relativa e BA 

largura de nicho trófico. Valores em negrito correspondem aos maiores Índices obtidos para cada período amostral. 

      Hemidactylus agrius (LN)      

  Período Chuvoso   Período Seco   Geral  

CATEGORIAS DE PRESAS F (%) N (%) V (%) Ix F (%) N (%) V (%) Ix F (%) N (%) V (%) Ix 

Arthropoda             

Araneae 3 (8,8) 3 (7,5) 91,1 (6,9) 7,7 12 (22,2) 13 (19,4) 416 (17,3) 19,7 15 (17) 16 (16,5) 507,2 (13,6) 15,7 

Blattodea 12 (35,3) 16 (40,0) 701,6 (53,1) 42,8 3 (5,6) 3 (4,5) 121,9 (5,1) 5,0 15 (17,0) 19 (19,6) 823,5 (22,1) 19,6 

Coleoptera 1 (2,9) 1 (2,5) 52,1 (3,9) 3,1 1 (1,9) 3 (4,5) 16,1 (16,0) 2,3 2 (2,3) 4 (4,1) 68,1 (1,8) 2,7 

Hemiptera - - - - 1 (1,9) 1 (1,5) 2,0 (0,1) 1,1 1 (1,1) 1 (1,0) 1,9 (0,1) 0,7 

Hymenoptera/Formicidae 1 (2,9) 2 (5,0) 0,5 (0,04) 2,6 1 (1,9) 1 (1,5) 0,8 (0,03) 1,1 2 (2,3) 3 (3,1) 1,4 (0,03) 1,8 

Isoptera - - - - 1 (1,9) 1 (1,5) 1,2 (0,1) 1,1 1 (1,1) 1 (1,0) 1,2 (0,03) 0,7 

Larva de Lepidoptera 2 (5,9) 2 (5,0) 14,2 (1,1) 4,0 8 (14,8) 10 (14,9) 664,3 (27,7) 19,1 10 (11,4) 12 (12,4) 678,5 (18,3) 14,0 

Larva não identificada - - - - 5 (9,3) 6 (9,0) 497 (20,7) 13,0 5 (5,7) 6 (6,2) 496,9 (13,4) 8,4 

Lepidoptera 2 (5,9) 2 (5,0) 126,2 (9,6) 6,8 - - - - 2 (2,3) 2 (2,1) 126,2 (3,4) 2,6 

Orthoptera 10 (29,4) 11 (27,5) 306,9 (23,3) 26,7 10 (18,5) 14 (20,9) 371,9 (15,5) 18,3 20 (22,7) 15 (15,5) 678,8 (18,3) 18,8 

Phasmodea     1 (1,9) 1 (1,5) 16,4 (0,7) 1,3 1 (1,1) 1 (1,0) 16,3 (0,4) 0,9 

Thysanura 2 (5,9) 2 (5,0) 22,3 (1,7) 4,2 2 (3,7) 3 (4,5) 34,7 (1,4) 3,2 4 (4,5) 5 (5,2) 57,1 (1,5) 3,7 

Outros             

Gastropoda/ Neritimorpha - - - - 1 (1,9) 1 (1,5) 70,2 (2,9) 2,1 1 (1,1) 1 (1,0) 70,2 (1,9) 1,4 

Ecdise/Hemidactylus spp. - - - - 2 (3,7) 2 (3,0) 161,8 (6,7) 4,5 2 (2,3) 2 (2,1) 161,8 (4,4) 2,9 

Material Vegetal 1 (2,9) 1 (2,5) 4,8 (0,4) 1,9 6 (11,1) 8 (11,9) 23,8 (1,0) 8,0 7 (8,0) 9 (9,3) 28,5 (0,8) 6,0 

              

Total  34 40 1320,12  54 67 2398,2  88 97 3718,3  

Largura de Nicho Trófico (BA) BA = 4,3    BA = 7,4    BA = 7,3    
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Tabela 7 – Categorias de presas consumidas por H. brasilianus em Lagoa Nova, RN, nas estações seca a chuvosa. Coletas realizadas em março e setembro de 2015 e abril 

e outubro de 2017. F corresponde à frequência de ocorrência dos itens alimentares, N número de itens; % respectivos percentuais, Ix ao índice de importância relativa e BA 

largura de nicho trófico. Valores em negrito correspondem aos maiores Índices obtidos para cada período amostral. 

          Hemidactylus brasilianus          

  Período Chuvoso    Período Seco   Geral  
CATEGORIAS DE PRESAS F (%) N (%) V (%) Ix F (%) N (%) V (%) Ix F (%) N (%) V (%) Ix 

Arthropoda              

Araneae 5 (9,6) 7 (11,4) 81,6 (4,08) 8,3 6 (11,3) 8 (11,5) 430,7 (14,9) 12,6 11 (10,4) 15 (11,5) 512,3 (10,4) 10,8 

Pseudoesorpiones 1 (1,9) 1 (1,6) 0,5 (0,03) 1,2 - - - - 1 (0,9) 1 (0,7) 0,5 (0,01) 0,5 

Blattodea 8 (15,3) 8 (13,1) 255,2 (12,7) 13,7 9 (16,9) 10 (14,4) 640,6 (22,1) 17,8 17 (16,1) 18 (13,8) 895 (18,3) 16,1 

Hemiptera 1 (1,9) 1 (1,6) 11,3 (0,57) 1,3 - - - - 1 (0,9) 1 (0,7) 11,3 (0,2) 0,6 

Homoptera - - - - 1 (1,8) 1 (1,4) 4,6 (0,16) 1,1 1 (0,9) 1 (0,7) 4,6 (0,09) 0,6 

Hymenoptera/Formicidae - - - - 2 (3,7) 2 (2,9) 15,9 (0,5) 2,4 2 (1,9) 2 (1,5) 15,9 (0,3) 1,2 

Isoptera 1 (1,9) 1 (1,6) 2,08 (0,1) 1,2 1 (1,8) 2 (2,9) 7,9 (0,2) 1,6 2 (1,9) 3 (2,3) 10,0 (0,2) 1,4 

 Larva de Lepidoptera 4 (7,6) 4 (6,5) 60,4 (3,02) 5,7 3 (5,6) 4 (5,8) 130,9 (4,5) 5,3 7 (6,6) 8 (6,1) 191,3 (3,9) 5,5 

Larva não identificada 3 (5,7) 4 (6,5) 120,5 (6,02) 6,1 4 (7,5) 4 (5,8) 193,0 (6,6) 6,6 7 (6,6) 8 (6,1) 313,5 (6,4) 6,4 

Lepidoptera 3 (5,7) 3 (4,9) 185,3 (9,26) 6,6 - - - - 3 (2,8) 3 (2,3) 185,3 (3,7) 2,9 

Orthoptera 16 (30,7) 19 (31,1) 820,5 (40,9) 34,3 18 (33,9) 26 (37,6) 1129,2 (39) 36,9 34 (32,3) 45 (34,6) 1949 (39,8) 35,6 

Thysanura 7 (13,4) 10 (16,3) 171,9 (8,5) 12,8 3 (5,6) 5 (7,2) 84,4 (2,9) 5,2 10 (9,52) 15 (11,5) 256,4 (5,2) 8,7 

Outros              
Gastropoda/ Neritimorpha 2 (3,8) 2 (3,2) 64,4 (3,2) 3,4 5 (9,4) 5 (7,2) 247,1 (8,5) 8,4 7 (6,6) 7 (5,3) 311,5 (6,3) 6,1 

Ecdise/H.brasilianus 1 (1,9) 1 (1,6) 227,8 (11,3) 4,9     1 (0,9) 1 (0,7) 227,8 (4,6) 2,1 

Material Vegetal - - - -  1 (1,8) 2 (2,9) 4,0 (0,1) 1,6 1 (0,9) 2 (1,5) 4,0 (0,08) 0,8 

              
Total  52 61 2001,90   53 69 2888,70  105 130 4890,60   

Largura de Nicho Trófico (BA) BA = 6,2       BA = 5,5      BA = 6,0       
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DISCUSSÃO 

O padrão de distribuição demonstrado para as duas espécies de Hemidactylus nas 

diferentes fitofisionomias de Caatinga estudadas corrobora com os registros prévios 

efetuados em ambas as localidades; ou seja, na  ESEC Seridó, área de Caatinga stricto 

sensu, ocorre apenas H. agrius (Andrade, Sales & Freire, 2013; Caldas, Costa, 

Laranjeiras, Mesquita & Garda, 2015; Andrade, 2014), enquanto na área serrana da 

Caatinga as duas espécies, H. agrius e H. brasilianus vivem em simpatria (Kolodiuk, 

2016). Provavelmente, H. brasilianus esteja restrito a área com clima mais ameno, fato 

que será analisado mais profundamente adiante, com base nos subsídios ecológicos e 

comportamentais. 

A ausência de dimorfismo sexual nas dimensões do corpo de H. agrius na ESEC 

Seridó difere dos dados obtidos anteriormente para esta população (Andrade, 2014). Esse 

resultado indica a existência de variações de tamanho tanto intrapopulacional como entre 

populações distintas, uma vez que essa ausência de dimorfismo sexual quanto ao 

tamanho, já foi constatado em outra população desta espécie (Passos, Galdino, Bezerra & 

Zanchi-Silva, 2015). Adicionalmente, as diferenças sexuais em relação ao comprimento 

e largura do corpo de H. agrius e H. brasilianus em LN fortalecem essa afirmativa e 

sustentam o indicativo da existência de variações intrapopulacionais e interespecíficas, 

embora já tenha sido registrada ausência de dimorfismo sexual para H. brasilianus em 

outra localidade de Caatinga (Menezes, Santos, Bezerra, Gogliath & Ribeiro, 2013). Por 

outro lado, estas diferenças podem ser decorrentes de amostragens mais limitadas obtidas 

em estudos de curto prazo (e.g. Menezes, Santos, Bezerra, Gogliath & Ribeiro, 2013, 

Passos, Galdino, Bezerra & Zanchi-Silva, 2015). No geral, o fato de as fêmeas destas 

espécies apresentarem corpo com maiores dimensões (CRC, LP ou MLC) pode ser 

explicado por meio de conceitos clássicos quanto à seleção de fecundidade nas 

populações, pois as fêmeas maiores estariam mais aptas à reprodução, por apresentarem 

em seus corpos mais espaço para desenvolvimento dos ovos (Olsson, Shine, Wapstra, 

Ujvari, & Madsen, 2002). Cabe destacar que os dados de caracterização morfométrica 

geral das populações consistem em registros relevantes e fornecem base para futuros 

estudos, uma vez que a morfologia está intimamente relacionada a uma gama de 

parâmetros ecológicos e filogenéticos (Vitt, Zani, Barros, 1997; Melville & Swain, 2000; 

Daza, Herrera, Thomas & Claúdio, 2009).  
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No que concerne ao comportamento de forrageio, a alta proporção de tempo em 

posição estacionária, aliada a baixas taxas de deslocamento (Tabela 3) e aos baixos 

índices de forrageamento (Tabela 4) constatados neste estudo para as duas espécies de 

Hemidactylus, permitem inferir que ambas são forrageadoras do tipo senta-e-espera, 

corroborando as informações amplamente difundidas paras os lagartos da Família 

Gekkonidae (Werner, 2002; Ikeuchi, Mori & Hasegawa, 2005). Diante disso, a presença 

de itens de baixa mobilidade, como larvas de insetos, constatada na dieta de H. agrius e 

H. brasilianus neste e em outros estudos (e.g. Rocha & Rodrigues, 2005; Passos, Galdino, 

Bezerra & Zanchi-Silva, 2015, Andrade, 2014) pode ser atribuída a fatores independentes 

das táticas de forrageamento usadas pelos lagartos, pois os índices aqui obtidos não 

sustentam a existência de forrageamento ativo nestas populações, divergindo de estudo 

anterior com gecos asiáticos pertecentes a outros gêneros (Werner, Okada, Ota, Perry & 

Tokunaga, 1997). Adicionalmente, estes resultados chegam a embasar o caráter espúrio 

da relação entre os tipos de presas e modo de forrageamento dos predadores, já admitido 

em categorização da dieta de espécies do grupo Gekkota (Daza, Herrera, Thomas & 

Claúdio, 2009).  

Em relação ao consumo de presas sedentárias, como larvas, cabe destacar que larvas 

de lepidópteros são dotadas de órgãos locomotores e podem se deslocar entre a vegetação 

por distâncias consideráveis (Costa-Lima, 1950). Esse deslocamento, portanto, aumenta 

as chances de encontro com forrageadores do tipo senta-e-espera presentes no ambiente. 

Já larvas de coleópteros são extremamente sésseis, mas atuam no ciclo de decomposição 

de matéria orgânica e, comumente, são encontradas junto ao solo em áreas ricas em 

serrapilheiras e troncos em decomposição na Caatinga (Martins, 1997; Araújo et al., 

2010), microhábitats amplamente utilizados pelas espécies de Hemidactylus (Andrade, 

Sales & Freire, 2013; Passos, Galdino, Bezerra & Zanchi-Silva, 2015, Kolodiuk, 2016).  

Sendo assim, assume-se que o consumo dessas categorias de presas por lagartos do tipo 

senta-e-espera, mesmo fugindo do padrão esperado para estas espécies, atenderiam às 

relações de custo benefício previstas na teoria de forrageamento ótimo, que visa a 

maximização do ganho energético pelas espécies consumidoras (MacArthur & Pianka, 

1966; Araújo & Lopes, 2011). Em ambos os casos supracitados, o encontro ocasional dos 

Hemidactylus com presas sésseis, porém palatáveis, compensaria o gasto energético da 

espera por presas de alta mobilidade típicas da sua dieta, caracterizando, assim, um 

comportamento oportunista. 
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O predomínio  de Orthoptera, Blattodea, larvas de Lepidoptera e Araneae entre os 

itens mais comuns da dieta das espécies nativas de Hemidactylus concorda com 

abordagens anteriores sobre o uso do recurso alimentar tanto de H. agrius (Passos, 

Galdino, Bezerra & Zanchi-Silva, 2015; Andrade, 2014) como de H. brasilianus (Rocha 

& Rodrigues, 2005; Menezes, Santos, Bezerra, Gogliath & Ribeiro, 2013), sugerindo 

padrão relativamente conservativo para a dieta destas espécies, ocorrendo diferenças 

apenas em relação à posição de cada categoria de presa no escalamentohierárquico da 

dieta entre algumas populações. No geral, estas presas, especialmente os Orthoptera, 

constituem importantes recursos para o gênero Hemidactylus (Passos, Galdino, Bezerra 

& Zanchi-Silva, 2015; Rocha & Anjos, 2007, Albuquerque et al., 2013) e, com exceção 

das larvas, são os itens alimentares mais consumidos por lagartos do grupo Gekkota 

(Daza, Herrera, Thomas & Claúdio, 2009).  

Por outro lado, a presença de ecdises entre as categorias de itens alimentares 

consumidos pelos lagartos consistem em achados inéditos para as populações de H. 

agrius e H. brasilianus; é assumido que o consumo das próprias ecdises fornece diversos 

benefícios ecológicos, nutricionais, de sobrevivência e de aptidão evolutiva para os 

lagartos que apresentam esse comportamento (Mitchell, Groves & Walls, 2006), 

considerado, relativamente, comum entre os gecos e outros lagartos (Daza, Herrera, 

Thomas & Claúdio, 2009). De modo semelhante, a presença de moluscos na dieta das 

espécies representa registro único para H. brasilianus e consolida achados prévios sobre 

a dieta de H. agrius em área de Caatinga (Passos, Galdino, Bezerra & Zanchi-Silva, 

2015). No geral, moluscos terrestres fornecem importante suplemento alimentar a vários 

répteis, entretanto sua ingestão é comumente pouco mencionada ou considerada como 

acidental. Entretanto, muitos são os táxons que consomem estes invertebrados (Agudo-

Pádron, 2012), inclusive lagartos do gênero Hemidactylus e outros gêneros 

filogeneticamente próximos (Gil, Guerrero & Perez-Mellao, 1994; Vitt et al., 1997; Daza, 

Herrera, Thomas & Claúdio, 2009; Díaz-Pérez et al., 2017).  

No geral, os valores mais altos de largura de nicho trófico registrados para as 

populações de H. agrius, especialmente a da ESEC Seridó, refletem uma tendência à 

condição generalista, como já relatado para esta espécie anteriormente (Passos, Galdino, 

Bezerra & Zanchi-Silva, 2015; Andrade, 2014). A amplitude geral de nicho semelhante, 

porém mais restrita, apresentada por H. brasilianus, confere a esta espécie um perfil com 

menor plasticidade trófica quando comparado a H. agrius, especialmente quando esta 

encontra-se em ambiente de condições subótimas. Os índices de sobreposição quase 
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totais, obtidos entre as espécies de Hemidactylus que vivem em simpatria na Caatinga 

serrana, sugerem sobreposição no uso do recurso alimentar e tendem a segregarem em 

outras dimensões de nicho (hábitat/ecologia térmica, por exemplo) para coexistirem nessa 

área, de acordo com a teoria clássica de Pianka (1973). Além disso, a coexistência de 

espécies de lagartos mesmo diante de alta sobreposição no uso dos recursos pode ser 

atribuída à alta disponibilidade de presas em um dado ambiente (Ferreira, Silva, 

Conceição & Faria, 2017).  

Por sua vez, os efeitos sazonais sobre aspectos do consumo de presas constatados 

na população de H. agrius da ESEC Seridó reforçam que a sazonalidade da área constitui 

uma forte influência sobre o uso do recurso alimentar pelas espécies de lagartos, 

informação que condiz com os resultados obtidos previamente em diversos estudos de 

populações de lagartos do tipo senta-e-espera nesta área de Caatinga  (e.g. Kolodiuk, 

Ribeiro & Freire, 2010; Ribeiro & Freire, 2011, Palmeira, 2017), corroborando, inclusive, 

com a  abordagem prévia feita para H. agrius  (Andrade, 2014). Por outro lado, a ausência 

de diferenças sazonais na dieta de H. agrius e H. brasilianus na Caatinga serrana, 

confirma estratégia em outras espécies simpátricas e deve ser resultante das condições 

ambientais mais amenas e favoráveis à estabilidade, características da área (Kolodiuk, 

2016, Sales, 2018). A ausência de diferenças sexuais e interpopulacionais referentes à 

dieta, demonstram que os indivíduos machos e fêmeas das populações estudadas tendem 

a apresentar o mesmo perfil de consumo de presas, que pode ser atribuído a necessidades 

nutricionais similares. Quanto à análise das correlações entre morfometria das espécies e 

dimensões de presas, os resultados sugerem que há restrições na ingestão de itens de 

maiores dimensões e que os indivíduos, embora adultos, consomem presas pequenas; 

sendo assim, essas espécies de Hemidactylus podem ser categorizados como predadores 

generalistas, por consumir itens grandes e pequenos, conforme proposto para outras 

espécies de gecos (Daza, Herrera, Thomas & Claúdio, 2009).  

Por fim, a ocorrência exclusiva de H. agrius e ausência de H. brasilianus na ESEC 

Seridó podem estar relacionadas com restrições no uso do recurso alimentar, em virtude 

dos efeitos sazonais mais acentuados na área de Caatinga stricto sensu, uma vez que 

relações competitivas são mais marcantes em ambientes onde um dado recurso consiste 

em fator limitante (Schoener, 1975). Considerando o fato que H. brasilianus é menos 

generalista (Tabela 7) e seu congenérico tem maior plasticidade ecológica (Tabelas 5 e 

6), somado a necessidades ecológicas semelhantes e condições ambientais menos 

favoráveis, que consistem em aspectos que podem dificultar e/ou impossibilitar a 
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coexistência com H. agrius na ESEC Seridó. Outro fator preponderante que pode também 

limitar a ocorrência de H. brasilianus é sua ecologia térmica, uma vez que a temperatura 

na área serrana de caatinga estudada é muito mais amena que na caatinga stricto sensu 

como a da ESEC Seridó (Andrade, 2018). No entanto, estas inferências devem ser 

interpretadas com cautela; ampliação de estudos de ecologia térmica dessas espécies de 

Hemidactylus nativos para outras áreas de diferentes fisionomias de Caatinga são 

necessários. 
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CAPÍTULO II 

COMPORTAMENTO DE TERMORREGULAÇÃO E ECOLOGIA TÉRMICA 

DE HEMIDACTYLUS AGRIUS VANZOLINI, 1978 E H. BRASILIANUS 

(AMARAL, 1935) (SQUAMATA: GEKKONIDAE) EM FITOFISIONOMIAS 

DISTINTAS DA CAATINGA, NORDESTE DO BRASIL 

RESUMO 

 Fatores relacionados à manutenção da temperatura do corpo de lagartos durante as suas 

atividades são amplamente estudados em todo o mundo, mas muitos aspectos ainda 

permanecem pouco esclarecidos, especialmente no que concerne a espécies de hábito 

noturno. Nesse sentido, os objetivos deste trabalho foram analisar os períodos de 

atividade e uso de hábitats/microhábitats aliados à ecologia térmica e grau de 

termorregulação comportamental de Hemidactylus agrius e H. brasilianus, em 

fitofisionomias distintas de Caatinga. Foram efetuadas seis excursões de 18 dias 

consecutivos em duas áreas de Caatinga no estado do Rio Grande do Norte, uma serrana 

(Lagoa Nova – LN; altitude: 600 m) e uma de Caatinga típica stricto sensu (ESEC Seridó; 

altitude: 200 m). Realizaram-se buscas ativas noturnas em transectos preexistentes onde, 

a cada encontro com espécimes, foram coletados dados sobre horário, uso do espaço, 

temperaturas do corpo (Tc), do substrato (Ts) e do ar (Ta). Ambas as espécies 

apresentaram hábito noturno com perfil de atividade amplo (18h - 4h59). Hemidactylus 

agrius utilizou principalmente áreas com afloramentos rochosos tanto em LN como na 

ESEC, enquanto que H. brasilianus utilizou principalmente as áreas de vegetação-arbóreo 

arbustiva em LN.  As médias de Tc obtidas para H. brasilianus e H. agrius em LN foram 

semelhantes (Tc = 22,8°C e Tc = 23,2°C, respectivamente), mas a Tc de H. agrius na 

ESEC foi consideravelmente mais alta (Tc = 26,2°C); correlações positivas significativas 

foram obtidas entre Tc das espécies e as duas variáveis ambientais analisadas, 

especialmente para H. agrius na ESEC que demonstrou ser tigmotermica. Os valores do 

grau de termorregulação comportamental foram moderados (Δ < 1) para as duas espécies, 

indicando que os comportamentos dessas espécies têm baixa influência sobre a 

manutenção da temperatura corporal nesses ambientes. 

PALAVRAS-CHAVE: Uso de hábitat; período de atividade; espécies 

termoconformadoras. 
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ABSTRACT 

 Factors related to the upkeep of body temperature of lizards during their activities are 

widely researched upon across the world, but many aspects still remain unclear, specially, 

those concerning nocturnal habit species. In this sense, this article aimed to analyze the 

activity periods and the use of habitats/microhabitats in conjunction with termal ecology 

and behavioral thermoregulation degree of Hemidactylus agrius and H. brasilianus, in 

different environments of Caatinga. Six excursions of 18 days each were carried out in 

two areas of the state of Rio Grande do Norte, a region of highland Caatinga (Lagoa Nova 

– LN; altitude: 600 m) and a Caatinga stricto sensu area (ESEC Seridó, altitude: 200m). 

Active nocturnal searches were carried out in predetermined transects, where on each 

encounter with a specimen information was collected on the time, space usage, body 

temperature (Tb), substract (Ts) and air (Ta). Both species presented nocturnal habitswith 

a wide activity profile (18h – 5h). Hemidactylus agrius used mainly areas composed of 

rocky outcrops both in LN and at ESEC, while H. brasilianus used mainly areas of bush-

like arboreal vegetation in LN. The Tb average values obtained from H. brasilianus and 

H. agrius in LN were similar (Tb = 22,9C and Tb = 23,3C, respectively). H. agrius’s Tb 

at the ESEC was considerably higher (Tb – 26,2°C); significant positive correlations were 

obtained from Tb’s of both species and both environmental variables analyzed mainly H. 

agrius in ESEC, indicating that this is a thermoconformist species. The behavioral 

thermoregulation degree values were relatively moderate (Δ < 1) for both species.  

KEY-WORDS: Habitat usage, activity period; thermoconformist species; behavioral. 
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INTRODUÇÃO 

Períodos de atividade e o uso do espaço exercem grande influência sobre a 

manutenção da temperatura dos lagartos, a qual constitui um dos fatores físicos mais 

importantes na ecologia desses organismos, uma vez que grande parte da atividade diária 

provém de interações com o ambiente térmico (Rocha et al., 2009). As variáveis 

ambientais, tais como temperaturas do ar, do substrato e a radiação solar, desempenham 

forte influência sobre a temperatura corpórea desses organismos (Vargens, Dias & Lira-

da-Silva, 2008). Em muitos casos, temperaturas mais baixas tendem a limitar o 

desempenho, especialmente em se tratando de espécies de lagartos noturnos (Frankenberg 

1978; Hitchcock & Mcbrayer 2006).  

No Brasil, vários estudos abordam a ecologia térmica de lagartos, principalmente no 

que se refere a espécies diurnas (Rocha et al., 2009), inclusive as habitantes de formações 

abertas, como o Cerrado (e. g. Mesquita & Colli 2003; Faria & Araújo 2004) e o Domínio 

da Caatinga (e. g. Vitt 1995, Menezes, Van Sluys, Fontes & Rocha, 2011). Neste último, 

destacam-se os estudos realizados no Seridó potiguar (Freire et al., 2009; Freire et al, 

2018) que, na última década, vem sendo locus de uma série de estudos sobre ecologia 

comportamental de várias espécies de lagartos, incluindo trabalhos sobre comportamento 

termorregulatório de espécies de hábito diurno amplamente estudadas (e. g. Ribeiro & 

Freire 2010; Sales, Ribeiro & Freire, 2011). 

Contudo, estudos sobre os comportamentos que afetam a temperatura do corpo de 

lagartos e de outros répteis noturnos ainda são considerados incipientes (Marcellini 1976; 

Ruben 1976; Rocha et al., 2009). Parte considerável dos trabalhos disponíveis abordam a 

ecologia térmica de gecos africanos, australianos, norte-americanos e asiáticos (e.g. 

Parker & Pianka 1974; Marcellini 1976; Pianka & Pianka 1976; Huey, Niewiarowski,  

Kaufmann & Herron, 1989; Paulissen & Buchaman 1991; Anguilletta & Werner 1998; 

Werner 2002; Rock et al., 2002, Hitchcock & Mcbrayer 2006; Spawls 2008). Quanto às 

espécies noturnas brasileiras, dispõe-se de informações proveniente de alguns estudos 

pontuais, inclusive em meio a estudos de comunidades e/ou populações (Colli et al., 2003; 

Recoder et al., 2012; Passos & Rocha 2013; Palmeira 2017).   

A maioria das espécies pertencentes à família Gekkonidae é de hábito noturno, e as 

espécies apresentam temperaturas corporais em atividade que variam conforme as 

temperaturas ambientais (Parker & Pianka 1974; Pianka & Pianka 1976; Pianka 1977; 

Angilletta et al., 1999; Anjos 2004). Contudo, algumas espécies do gênero Hemidactylus 
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têm apresentado variações que, aparentemente, não estão relacionadas com a temperatura 

do ambiente (Paulissen & Buchaman 1991). Este perfil também foi constatado por 

Andrade (2014), que registrou perfil de atividade com tendência à bimodalidade em H. 

agrius, o que é pouco comum entre espécies noturnas (Recoder et al., 2012; Andrade, 

Sales & Freire, 2013; Passos & Rocha 2013).  

Diante desse cenário, estudo sobre ecologia térmica e comportamental de espécies 

nativas de Hemidactylus em diferentes fitofisionomias de caatinga é de grande relevância, 

tanto para a construção do conhecimento a respeito da ecologia térmica e comportamento 

termorregulatório de espécies noturnas, quanto para o entendimento do perfil de atividade 

dessas espécies; especialmente em se tratando de H. brasilianus, cujas informações 

referentes à atividade e ecologia térmica, ainda permanecem totalmente desconhecidas. 

Outra questão relevante sobre as espécies nativas de Hemidactylus ocorrentes no nordeste 

do Brasil é quanto às suas distribuições ecogeográficas, pois, embora vivam em simpatria 

em área de Caatinga serrana (Kolodiuk 2016; presente estudo), H. brasilianus está 

ausente em áreas relativamente próximas como a ESEC Seridó, onde há ocorrência 

exclusiva da espécie congenérica, H. agrius (Andrade, Sales & Freire, 2013; Caldas, 

Costa, Laranjeiras, Mesquita & Garda, 2015; Andrade, 2014). 

Nesse contexto, este trabalho tem como objetivos identificar e analisar o período de 

atividade, uso de hábitats/microhábitats aliados à ecologia térmica e grau de 

termorregulação comportamental das espécies nativas de Hemidactylus em fisionomias 

distintas de Caatinga. Pretende-se atender aos seguintes questionamentos: (I) Quais os 

hábitos e perfis de atividade apresentados pelas espécies de Hemidactylus nas áreas 

estudadas? (II) Os hábitats e microhábitats utilizados pelas espécies de Hemidactylus 

diferem entre as duas áreas de fitofisionomias distintas? (III) Existe sobreposição de nicho 

nas dimensões tempo e espaço entre H. brasilianus e H. agrius? (IV) As temperaturas de 

atividade das espécies mantêm relação com variáveis ambientais nas áreas de Caatinga 

stricto sensu e de área serrana?  (V) Há variações interespecíficas e sazonais nas médias 

de Tc de H. agrius e H. brasilianus nas localidades estudadas? (VI) As espécies são de 

caráter termocoformistas em ambos os ambientes semiáridos investigados? 
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MATERIAL E MÉTODOS 

Áreas de estudo 

Este estudo contemplou duas áreas de clima semiárido quente e seco (Bswh na 

classificação de Köppen) pertencentes ao Domínio Caatinga, no interior do Estado do Rio 

Grande do Norte (RN), Brasil. A primeira localidade investigada consiste em uma área 

de Caatinga serrana, localizada no município de Lagoa Nova, RN (06°07'29.8" S 

36°33'50.3"W, datum: WGS84), onde foram registradas em simpatria as duas espécies 

nativas de Hemidactulus, H. brasilianus e H. agrius (Kolodiuk, 2016). Esta área que 

integra os Planaltos Residuais Sertanejos que representam relevos elevados em formas de 

platôs ou maciços montanhosos com altitude entre 600 e 700mm (Dantas & Ferreira; 

2010). Segundo Velloso, Sampaio & Pareyn (2002), esta área encontra-se inserida entre 

duas Ecorregiões, a Depressão Sertaneja Setentrional e o Planalto da Borborema; onde o 

índice médio e precipitação pluviométrica varia de 400 a 650 mm ao ano, mas que podem 

ser mais elevados nos pontos de encostas, onde encontram-se as matas de altitude.  

A segunda localidade investigada é uma Unidade de Conservação de Proteção 

Integral de Caatinga típica, stricto sensu, localizada no município de Serra Negra do 

Norte, RN, a Estação Ecológicas do Seridó (ESEC Seridó; 06°34'36.2"S, 37°15'20.7"W, 

datum: WGS84), cuja a altitude média é de aproximadamente 200m e a temperatura 

média pode variar entre 28ºC e 30ºC (Varela-Freire 2002; Freire et al., 2018). Nesta ESEC 

há ocorrência de apenas uma das espécies nativas de Hemidactylus, H. agrius (Andrade 

et al., 2013; Caldas, Costa, Laranjeiras, Mesquita & Garda, 2015). A área está inserida na 

Depressão Sertaneja Setentrional e, sendo assim, compreende a um conjunto 

geomorfológico com predomínio de superfícies aplainadas com relevo plano e 

suavemente ondulado (Velloso, Sampaio & Pareyn, 2002; Dantas & Ferreira 2010; Freire 

et al., 2018). No geral, áreas que constituem a Depressão Sertaneja são caracterizadas por 

apresentar extremos climáticos, principalmente em relação a irregularidade 

pluviométrica, variando entre 500 e 800 mm/ano (Velloso, Sampaio & Pareyn, 2002; 

Freire et al., 2018). 
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Figura 1 – Localização geográfica das áreas de estudo, Estação Ecológica do Seridó 

(ESEC Seridó) e Parque Serro Alto, Lagoa Nova (LN), no Estado do Rio Grande Norte, 

ambas inseridas no Domínio da Caatinga. 

 

Procedimentos Metodológicos 

 Trabalho de campo 

O trabalho de campo sobre ecologia térmica e comportamento de termorregulação de 

Hemidactylus agrius e H. brasilianus foi efetuado ao longo de seis excursões de 18 dias 

consecutivos, sendo quatro na localidade de Caatinga serrana, LN, e duas na localidade 

de Caatinga stricto sensu, a ESEC Seridó, contemplando os períodos chuvoso e seco. Em 

cada área, foram realizadas buscas ao longo de transecções preexistentes, de 

aproximadamente 600m. Em se tratando de espécies consideradas de hábito noturno 

(Vanzolini et al., 1980; Rodrigues 2003; Andrade, Sales & Freire, 2013), o trabalho de 

campo abrangeu o intervalo entre 18h e 04h59min, em períodos alternados. O primeiro 

período correspondeu das 18h às 21h59min, o segundo das 22h às 1h59min e o terceiro 

das 02h às 04h59min. O esforço foi organizado em um sistema rodízio de modo a destinar 

o mesmo esforço a todos os intervalos de hora investigados e, assim, traçar o perfil de 

atividade das espécies.  

A coleta de dados foi feita mediante busca ativa com auxílio de lanternas. Durante 

estas buscas, as transecções foram percorridas lentamente para a inspeção dos locais de 

potenciais ocorrências e, a cada encontro com os espécimes, informações sobre horário, 

uso de hábitat e microhábitat no local de avistamento foram anotados. Para ambas as 

localidades foram identificadas seis categorias de hábitats e seis de microhábitats 
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utilizados pelas espécies, conforme definido na Tabela 1; procedimento adaptado a partir 

de Andrade, Sales & Freire (2013).  

Após a visualização, os animais foram capturados manualmente pela cabeça, de 

modo a diminuir ao máximo o contato com o corpo e, imediatamente após a captura, 

foram aferidas as temperaturas do corpo/cloacal (TC), do ar (TA) a 1 cm do substrato e do 

substrato (TS) onde os espécimes encontravam-se em atividade (Hatano et al., 2001; 

Sousa & Freire, 2011). Para isso, foi utilizado um sensor de temperatura acoplado a um 

termohigrômetro digital (precisão de 0,1°C). Os indivíduos provenientes de encontros 

ocasionais em áreas adjacentes aos transectos de amostragem foram capturados para 

coleta de dados e, em seguida, liberados.  Este trabalho foi executado sob licença 

previamente concedida pelo Sistema de Autorização e Informação em Biodiversidade 

(SISBIO- Nº 47651) e os procedimentos estão de acordo com as normas exigidas pela 

Comissão de Ética no Uso de Animais da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

CEUA/UFRN (Protocolo 031/2015). 

Análises de dados 

Nas análises de fatores ecológicos foram investigados dados referentes ao uso e 

partilha de recursos, tais como, do horário de atividade, hábitat e microhábitat onde os 

indivíduos foram primeiramente avistados. Todos esses registros foram utilizados para 

avaliar largura de nicho nas dimensões espaço e período de atividade das espécies; além 

do grau de sobreposição no uso desses recursos. Para isso, foram utilizados o inverso do 

Índice de Diversidade de Simpson (1949) e o Índice de Sobreposição de Pianka (1973). 

Em ambos os casos, os índices foram calculados baseados na frequência de ocorrência 

das categorias de recusos em cada população. 

Diferenças interpopulacionais e efeitos sazonais intrapopulacionais foram testados 

através do Teste U de Mann-Whitney (Zar 1999). Adicionalmente, a relação entre a 

temperatura corporal dos lagartos e as temperaturas ambientais (TA e TS) foi testada 

através de análises de regressão simples. Para identificar se H. agrius e H. brasilianus são 

espécies termorreguladoras passivas ou ativas, foi estimado o grau de termorregulação 

comportamental, utilizando os valores absolutos (em módulo) das diferenças entre TC e 

TA (ΔTA) e entre TC e TS (ΔTS) conforme Vrcibradic & Rocha (1998) e Sousa & Freire 

(2011). Por fim, todos os testes estatísticos consideram nível de significância de 0,05 e 

foram efetuadas no IBM SPSS Statistic 20 Software. As estatísticas descritivas estão 

mencionadas no texto como média ± SD (amplitude entre parênteses). 
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Tabela 1 – Categorias de nicho na dimensão espacial (hábitats e microhábitats) 

identificadas em diferentes fitofisionomias de Caatinga (ESEC Seridó e Lagoa Nova - 

LN), Rio Grande do Norte, Brasil. Método adaptado de Andrade et al. (2013). 
 

Dimensão Nicho  Categorias Descrição 

   

Habitat Afloramento Rochoso (AFLO)  Áreas caracterizada com 

predomínio de rochas (Diâmetro > 

2 m) que afloram à superfície, 
intercaladas por árvores e arbustos.  

Vegetação Arbóreo-Arbustivo (VAA) Áreas com predomínio de árvores 

intercaladas por arbustos com 
ausência de rochas (Diâmetro > 2 

m).   
 Vegetação Arbustiva Densa (VAD) Áreas com predomínio de arbustos 

com espaçamento ≤ 1m. 
 

 Vegetação Arbustiva Esparsa (VAE) Área com predomínio por arbustos 

com espaçamento > 1 m, pode estar 
intercalada por vegetação herbácea. 

  
Vegetação Herbácea Aberta (VHA) Área com predomínio de vegetação 

herbácea.   
Área Antropizada (AAT) Área com presença de edificações 

humanas e/ou atividade antrópica. 

   
   

Microhábitat Sobre Matacão (SM) Exposto sobre rocha, solta na 

superfície com diâmetro ≤ 1m.  
 

 Tronco e galhos caídos (TGC) Exposto sobre tronco e/ou galho em 

processo de decomposição. 
 

 Árvore ou arbusto (AAb) Em tronco ou galho de árvore e/ou 

arbusto. 

 
  Solo com Folhiço (SF) Sobre ou sob folhas em 

decomposição no solo. 

 
 Solo Exposto (SE) Sobre solo com ausência de 

material vegetal com ou sem 

sedimento de grande granulação. 

 
 Galeria de Térmita (GT) Dentro ou sobre cupinzeiro. 
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RESULTADOS 

No total, foram feitos 232 registros referentes ao período de atividade e uso do 

espaço (hábitat/microhábitat) pelas espécies nativas de Hemidactylus ocorrentes nas duas 

áreas investigadas, sendo 83 espécimes de H. agrius na ESEC, 74 de H. agrius e 75 H. 

brasilianus na área serrana de LN. Na ESEC Seridó foram aferidas as temperaturas de 72 

espécimes de H. agrius, enquanto que em LN foram mensuradas 50 de H. agrius e 53 H. 

brasilianus. 

Período de atividade e Uso de hábitats e microhábitats 

A análise geral revelou que as duas espécies de Hemidactylus apresentaram 

atividade durante todo o período de inspeção, desde as horas iniciais da noite às primeiras 

horas do dia (Figuras 2 e 3). Na ESEC Seridó H. agrius apresentou atividade desde às 

18h, com uma redução por voltas das 22h e maior número de registro no período das 21h, 

caracterizando, assim, perfil amplo sem pico de atividade bem delimitado cuja largura de 

nicho geral foi igual a BT = 10,6.  Em LN, H. agrius apresentou atividade desde às 18h e 

permaneceu ativo durante todo o intervalo de horas investigado, com maior atividade 

registrada entre 22h e 23h59, exibindo, assim, perfil de atividade amplo com tendência 

unimodal, (Figura 3), com largura de nicho mais restrita (BT = 8,6). Já H. brasilianus 

apresentou perfil de atividade semelhante ao seu congênere simpátrico, com primeiros 

registros de atividade por volta das 18h e permanecendo ativo até às 4h59min, sendo que 

esta espécie apresentou diferença mais sutil entre os números de registros efetuados no 

intervalo das 22h às 23h59min com os de outros períodos onde, também, foram 

registrados alta atividade (19h e 1h), caracterizando, assim, um perfil de atividade amplo, 

com BT = 9,2 (Figura 3).   
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Figura 2 – Período de atividade de Hemidactylus agrius na Estação Ecológica do Seridó, 

Serra Negra do Norte/RN, em julho de 2015 e março de 2017. 

 

 

Figura 3 – Períodos de atividades de Hemidactylus agrius e H. brasilianus na área de 

Caatinga serrana, Lagoa Nova/RN, em março e setembro de 2015; e abril e outubro de 

2017. 
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No geral, as espécies de Hemidactylus foram registradas em seis categorias de 

hábitats e sete de microhábitats (Tabela 2). Na ESEC Seridó, H. agrius utilizou quatro 

categorias de hábitats, onde Afloramento rochoso foi a categoria mais representativa com 

69,9% dos registros e cinco tipos de microhábitats, onde as categorias sobre matacão 

(SM), árvores ou arbusto (AAb) e tronco e galhos em decomposição (TGC) 

predominaram, com 36,1%, 26,5% e 24%, respectivamente (Tabela 2). Na área serrana 

(LN), H. agrius também utilizou quatro tipos de hábitats com predomínio na categoria 

Afloramento rochoso (67,1%) e fez uso de cinco microhábitats; semelhante ao constatado 

na primeira população, sendo que houve predomínio de TGC (46%), seguido das 

categorias SM 28,9% e AAb e (18,4%), respectivamente (Tabela 2). Já H. brasilianus 

utilizou três categorias de hábitats, onde a categoria Vegetação arbóreo-arbustiva foi a 

mais representativa, com 78,6 % dos registros, e utilizou seis microhábitats, sendo que a 

categoria GTC foi a mais utilizada, com 44,0% (Tabela 2). Nas três populações estudadas, 

as categorias de microhábitats mais representativas foram as mesmas tanto no período 

chuvoso como no seco, variando apenas em relação ao “ranking”, em alguns casos 

(Tabela 2). 

Quanto aos índices de sobreposições obtidos entre os pares de espécies de 

Hemidactylus nas dimensões de nicho de tempo e espaço, microhábitat e hábitat, foram 

obtidos desde valores de sobreposição intermediária à quase total (Figura 4). Altos 

valores de sobreposição foram obtitidos na dimensão tempo entre todos os pares de 

espécies, variando de 0,89 a 0,94 (Figura 4). Para uso de hábitat, índices intermediários 

foram obtidos entres os pares de espécies congêneresem simpatria (Ø = 0,54), indicando 

segregação parcial nessa dimensão de nicho; sobreposição quase total foi observada entre 

as duas populações de H. agrius (Ø = 0,99). Em relação ao uso de microhábitat, foram 

obtidos altos valores de sobreposição entre as populações de Hemidactylus nativos 

investigadas (ØHbraLN X HagrLN = 0,91;e ØHagrESEC X HagrLN = 0,89; Figura 4). 
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Figura 4 – Índices de sobreposição de nicho nas dimensões espaço (hábitat e 

microhábitat), e tempo obtidos entre os pares de espécies das populações de Hemidactylus 

agrius (Hagr) e H. brasilianus (Hbr) ocorrentes em Lagoa Nova (LN) e na Estação 

ecológica do Seridó (ESEC).  
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Tabela 2 – Categorias de hábitats e microhábitats utilizadas por H. agrius e H. brasilianus em fitofisionomias de Caatinga da ESEC Seridó e de 

Lagoa Nova - LN, nas estações seca e chuvosa. Nos seguintes períodos: julho de 2015 e março de 2017 na ESEC; março e setembro 2015 e abril 

e outubro de 2017 em LN.  f corresponde à frequência de registros; BH e BM às larguras de nicho de hábitat e microhábitat, respectivamente. 
 

 Hábitat   Microhábitat   
  f (%)  f (%) 

Espécies Categorias Chuvosa Seca Geral Categorias Chuvosa Seca Geral 

         

H. agrius (ESEC) Afloramento rochoso 15 (55,6) 43 (76,8) 58 (69,9)   Árvore ou Arbusto 15 (55,5) 7 (12,5) 22 (26,5) 

 Veg. Arbóreo-arbustiva 11 (40,7) 11 (19,6) 22 (26,5) Solo com Folhiço _ 10 (17,8) 10 (12,0) 

 Veg. Herbácea Aberta _ 1 (1,8) 1 (1,2) Troncos e Galhos caídos 6 (22,2) 14 (25,0) 20 (24,0) 

 Veg. Arbustiva esparsa 1 (3,7) 1 (1,8) 2 (2,4) Sobre Matacão 6 (22,2) 24 (42,8) 30 (36,1) 

     Solo exposto _ 1 (1,7) 1 (1,2) 

 BH 2,1 1,6 1,9 BM 2,5 3,4 3,6 

         

H. agrius (LN) Afloramento rochoso 18 (66,6) 33 (67,3) 51 (67,1) Troncos e Galhos caídos 15 (55,5) 20 (48,8) 35 (46,0) 

 Veg., Arbóreo-arbustiva 8 (29,6) 15(30,6) 23 (30,2) Árvore ou Arbusto 8 (29,6) 6 (12,2) 14 (18,4) 

 Área antropizada 1 (3,7) _ 1 (1,3) Sobre Matacão 4 (14,8) 18 (36,7) 22 (28,9) 

 Veg. Arbustiva Densa _ 1 (2,0) 1 (1,3) Solo com Folhiço _ 3 (6,1) 3 (3,9) 

     Solo Exposto _ 2 (4,0) 2 (2,6) 

 BH 1,9 1,7 1,8 BM 2,4 3,1 3,0 

         

H. brasilianus (LN) Veg. Arbóreo-arbustiva 29 (70,7) 30 (88,3) 59 (78,6) Troncos e Galhos caídos 21 (51,2) 12 (35,2) 33 (44,0) 

 Afloramento rochoso 9 (21,9) 4 (11,7) 13 (17,3) Árvore ou Arbusto 6 (14,6) 10 (29,4) 16 (21,3) 

 Veg. Arbustiva Densa 3 (7,3) _ 3 (4,0) Solo com Folhiço 6 (14,6) 6 (17,6) 12 (16,0) 

     Matacão 5 (12,1) 2 (5,8) 7 (9,3) 

     Solo Exposto 2 (4,8) 4 (11,7) 6 (8,0) 

     Galeria de Térmita 1 (2,4) _ 1 (1,3) 

 BH 1,8 1,3 2,1 BH 1,9 1,7 1,8 
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Ecologia térmica e Comportamento Termorregulatório 

A temperatura média geral do corpo em atividade obtida para os espécimes de H. agrius na 

ESEC Seridó foi igual a TC = 26,2 ± 1,8ºC (22,1 - 30,5ºC), onde as médias de temperatura do 

ar foi de 25,0 ± 1,9ºC (19,5 - 30ºC) e do substrato de 25,7 ± 2,2ºC (20,4 - 32,6ºC; Tabela 3). 

Em LN, essa mesma espécie, apresentou média de temperatura corporal mais baixa, TC = 23,2 

± 2,1°C (19,3-27,1°C), o mesmo foi observado em relação às variáveis ambientais, onde TA = 

21,9 ± 2,1°C (17,4 - 27°C) e TS = 22,3 ± 2,2°C (18 - 27°C; Tabela 3). A média de TC de H. 

brasilianus, também, foi consideravelmente baixa, 22,8 ± 2,1°C (17,8 - 26,5 °C), com TA = 

22,2 ± 2,5°C (17,6 - 28,6°C) e TS = 22,0 ± 2,4°C (17,7 - 28,2°C; Tabela 3). No geral, diferenças 

significativas interpopulacionais foram constatadas entre as temperaturas médias de H. agrius 

da ESEC Seridó e as das duas populações de Hemidactylus ocorrentes em LN, H. agrius ( TC 

U, Z = - 7,01; TA U, Z = -6,87, TS U, Z = - 6,74; p < 0,001) e H. brasilianus (e de LN  TC U, Z 

= -7,75; TA U, Z =  -6,35 ; e TS U, Z = -7,24); porém não foram constatadas diferenças entre 

essas populações simpátricas  (TC U, Z = - 0,873, TA U, Z = - 0,513 e TS U, Z = - 0,780; com p 

> 0,05).  

Quando testada a existência de efeito sazonal nas temperaturas médias de atividade das 

espécies e das respectivas variáveis ambientais foi revelado que para H. agrius na ESEC Seridó 

não houve diferenças significativas em relação a Tc (U, Z = -0,937; p > 0,05), embora as 

temperaturas ambientais tenham sido significativamente mais altas durante o período seco (TA 

U, Z = -2,66 e TS U, Z = -2,22; p < 0,05). Por outro lado, para a população de H. agrius em LN 

foram constadas diferenças tanto em relação a temperatura dos lagartos (TC U, Z = -3,74) como 

para as duas variáveis ambientais analisadas, com médias mais altas no período chuvoso (TA 

U, Z = -2,27; e TS U, Z = -2,4; p < 0,05). Hemidactylus brasilianus em LN, também, apresentou 

maior média de TC durante a estação chuvosa (TC U, Z = - 2,65; p < 0,01), mas não houve 

diferenças em relação as outras variáveis (TA U, Z = - 0,42 e TS U, Z = 1,41; p > 0,05). 

Correlações positivas significativas foram obtidas entre as temperaturas corporais das 

espécies e as duas variáveis ambientais analisadas, em ambas as áreas de Caatinga (Figuras 5, 

6 e 7). Para a população de H. agrius da ESEC Seridó as correlações entre TC as variáveis TA e 

TS foram iguais a R2 = 0, 65 e R2 = 0,77 (P < 0,001), respectivamente (Figura 5). Os valores 

obtidos entre a TC de H. agrius com TA e TS, em LN, foram iguais a  R2 = 0,41 e R2 = 0,63  (P 

< 0,001) seguindo a mesma ordem (Figura 6); enquanto que os valores obtidos entre TC de H. 

brasilianus com TA  foi iguail a R2 = 0,68 e com TS R2 = 0,66, ambos com P < 0,001 (Figura 7). 

Indicando assim, certo grau de tigmotermia para ambas as espécies, principalmente para H. 

agrius na ESEC Seridó. 
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Em relação ao grau de termorregulação comportamental, os valores obtidos para as espécies 

de Hemidactylus, em ambos os tipos de Caatinga, foram relativamente moderados a (Δ ≤ 1,3). 

Para a população de H. agrius da ESEC Seridó os índices obtidos foram iguais a ΔTA = 1,2 e 

ΔTS = 0,5.  Para a população de H. agrius em LN os valores foram iguais a ΔTA = 1,3 e ΔTS = 

0,9; enquanto que para a espécie congênere em simpatria, H. brasilianus, foram obtidos índices 

referentes a temperaturas do ar (ΔTA) e do substrato (ΔTS) iguais a ΔTA = 0,4 e ΔTS = 0,8. 

Tabela 3 – Temperaturas médias do corpo das espécies de Hemidactylus e das variáveis 

ambientais coletadas durante os períodos seco e chuvoso em diferentes fitofisionomias de 

Caatinga no Rio Grande do Norte, nos seguintes períodos: julho de 2015 e março de 2017 na 

ESEC; março e setembro 2015 e abril e outubro de 2017 em LN. Legenda: TC = temperatura 

do corpo; TA = temperatura do ar; TS = temperatura do substrato. Valores entre parênteses 

indicam amplitude.  
ÁREA 

Espécie TC TA TS 

ESEC Seridó   

Hemidactylus agrius   

Seca 26,3 ± 1,7 (22,1-30,5) 25,3 ± 1,9 (19,5-30,0) 26 ± 2,3 (20,4-32,6) 

Chuvosa 26,0 ± 1,7 (23,2-30,4) 24,3 (21,7- 28,0-5,0) 25,1 ± 1,8 (22,0-30,2) 

Geral 26,2 ± 1,7 (22,1-30,5) 25,0 ± 1,9 (19,5-30,0) 25,7 ± 2,2 (20,4-32,6) 

    

LN    

H. agrius    

Seca 22,3 ± 1,8 (19,3-25,6) 21,5 ± 2,2 (17,4-26,7) 21,7 ± 2,2 (18-26,5) 

Chuvosa 24,5 ± 1,6 (21,1-27,1) 22,7 ± 1,8 (19,5 -27,0) 23,2 ± 2,0 (19,8-27,0) 

Geral 23,2 (19,3-27,1) 21,9 (17,4-27,0) 22,3 (18,0-27,0) 

    

H. brasilianus    

Seca 22,1 ± 2,3 (17,8-26,5) 22,0 ± 3,2 (17,6-28,6) 21,7 (17,7-28,2) 

Chuvosa 23,6 ± 1,6 (19,6-26,0) 22,2 ± 1,6 (18,8-24,4) 22,3 (19,0-24,8) 

Geral 22,8 ± 2,1 (17,8-26,5) 22,4 ± 2,5 (17,6-28,6) 22,0 (17,7-28,2) 
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Figura 5 – Correlação entre as temperaturas corporais de H. agrius e variáveis ambientais registradas na Caatinga da Estação Ecológica do Seridó 

(ESEC; Caatinga Stricto sensu), em julho de 2015 e março de 2017. 
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Figura 6 – Correlação entre as temperaturas corporais de H. agrius e variáveis ambientais registradas em Lagoa Nova (LN; Caatinga Serrana), 

março e setembro 2015 e abril e outubro de 2017. 
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Figura 7 – Correlação entre as temperaturas corporais de H. brasilianus e variáveis ambientais registradas em Lagoa Nova (LN; Caatinga Serrana), 

em março e setembro 2015 e abril e outubro de 2017. 
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DISCUSSÃO 

O hábito noturno, com atividade registrada durante toda a noite, constatado neste 

estudo para ambas as espécies de Hemidactylus, coincide com o registrado para outras 

espécies de lagartos noturnos pertencentes ao grupo Gekkota, habitantes de áreas de 

Caatinga serrana (Kolodiuk 2016) e stricto sensu (Andrade, Sales & Freire, 2013; Passos, 

Galdino, Bezerra & Zanchi-Silva, 2015, Palmeira, 2017), assim como para gecos 

ocorrentes em outros ambientes áridos (Pianka & Pianka 1976; Paullissen 1999; Mesquita 

et al., 2006; Eifler, Marchand, Eifler & Malela, 2017). Os perfis de atividades, amplo e 

com tendência unimodal, obtidos para H. agrius na ESEC Seridó e na área serrana, 

respectivamente, diferem do perfil bimodal descrito em estudo anteriormente realizado 

na ESEC (Andrade, 2014), demonstrando assim que há variações na atividade desta 

espécie conforme o tempo e o ambiente, pois estas diferenças podem ser resultantes tanto 

de especificidades do amostral como de aspectos estruturais exclusivos de cada 

localidade. 

Adicionalmente, estudos sugerem que fatores como idade dos espécimes têm sido 

relatados entre os que exercem influência no perfil de atividade das espécies, conforme 

relatado para a atividade de outros gecos noturnos em ambientes áridos e desérticos 

(Eifler, Marchand, Eifler & Malela, 2017; Bouskila et al., 1992). O perfil de atividade de 

H. brasilianus na Caatinga serrana consiste em informações inéditas, uma vez que esta 

espécie foi considerada como de ocorrência pouco abundante ou rara em estudos prévios 

de comunidades que contemplam parâmetros de atividade de lagartos tanto em área 

serrana (Kolodiuk 2016) como em outras localidades de Caatinga (Vitt 1995). 

O predomínio de H. brasilianus em hábitats com prevalência de vegetação arbóreo-

arbustiva (Tabela 1), aliado aos valores mais moderados de largura de nicho, pode 

conferir certo grau de especialidade à espécie nessa dimensão em ambientes de Caatinga. 

Sendo assim, este aspecto ecológico pode vir a constituir um dos fatores que limitam a 

ocorrência da espécie na ESEC Seridó (Andrade, Sales & Freire, 2013; Andrade, 2014; 

Caldas, Costa, Laranjeiras, Mesquita & Garda, 2015), especialmente diante do 

predomínio de uma espécie congênere competitiva como H. agrius (Andrade, 2018). Esta 

hipótese ganha respaldo no fato de que na área de Caatinga serrana, onde há registro de 

ambas as espécies de Hemidactylus (Kolodiuk 2016) as condições ambientais são mais 

mésicas e há presença predominante de fitofisonomias de maior porte e adensamento por 

mais tempo ao longo do ano.  
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Em contrapartida, H. agrius prevalece em áreas de afloramentos rochosos em 

ambas as localidades investigadas; no geral, estes ambientes são de uso comum de muitas 

outras espécies de lagartos, pois estas formações além de dispor de abrigos contra 

predadores consistem em importantes locais de forrageio, inclusive para outros gecos 

noturnos (Eifler, Marchand, Eifler & Malela, 2017, Maggi, 2005; Palmeira, 2017). A 

ocorrência de H. agrius em maior número de categorias de hábitats e a presença em áreas 

com influência antrópica, registrados neste e em estudos anteriores (e. g. Andrade, Sales 

& Freire, 2013; Andrade 2014), aliadas a exibição de um espectro amplo de temperatura 

de atividade, conistem em fatores  que permitem inferir que H. agrius apresenta maior 

plasticidade ecológica, quando comparado com H. brasilianus.  

Em relação ao uso de microhábitats, o número considerável de categorias aliado aos 

altos índices de largura de nicho obtidos para H. agrius na Caatinga stricto sensu e aos 

valores intermediários obtidos para as duas espécies de Hemidactylus na área serrana, 

apesar de que nesta localidade há tendência sutil a categoria TGC, fortalecem os 

resultados obtidos em estudos anteriores, onde tanto H. brasilianus (Rocha & Rodrigues 

2005) quanto H. agrius (Andrade, Sales & Freire, 2013; Andrade, 2014; Passos, Galdino, 

Bezerra & Zanchi-Silva, 2015) estão aptos a usar várias categorias de microhábitats. A 

prevalência das espécies em troncos e galhos em decomposição, se assemelha ao 

resultado constatado por Passos, Galdino, Bezerra & Zanchi-Silva (2015) em uma 

população de H. agrius; estes autores relatam  os benefícios que microambientes como 

os troncos conferem aos espécimes enquanto reclusos, pois além de  proporcionar 

proteção contra predadores, uma vez que os indivíduos podem ficar sob a casca e/ou 

correr e girar ao redor dos galhos na presença de um predador, podem consistir em um 

importante fator térmico de proteção contra as variação de temperaturas registradas em 

ambientes semiáridos. Estes microhábitats, também, desempenham importante papel 

durante a atividade das espécies atuando como importantes poleiros de forrageamento 

(observação pessoal). 

No que concerne à ecologia térmica, ambas as espécies de Hemidactylus 

apresentaram temperatura média de atividade bem mais baixas do que aquelas registradas 

para outras espécies de lagartos diurnas ocorrentes nessas localidades de Caatinga 

(Ribeiro & Freire 2011; Kolodiuk 2016). Também são mais baixas do que a temperatura 

média de atividade e/ou reclusão apresentada por lagartos noturnos viventes na Caatinga 

(Vitt 1995; Passos & Rocha 2013) e em outras formações abertas (Recoder, Teixeira, 

Camacho & Rodrigues, 2012). A constatação de temperatura média de atividade inferior 
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à de espécies diurnas coincide com as considerações clássicas feitas por Huey, 

Niewiarowski, Kaufmann & Herron (1989) para comunidades de lagartos de áreas 

desérticas.  Adicionalmente, as temperaturas corpóreas das espécies apresentaram 

correlação positiva com temperaturas do ar e do substrato (Figura 3), e tanto H. 

brasilianus como H. agrius apresentaram grau de termorregulação moderado, aspecto 

que confere caráter termoconformador às espécies quando comparado com espécies 

diurnas. Estes casos são decorrentes do fato de que as espécies de lagartos noturnas não 

dispõem de radiação solar direta para aquecer seus corpos (Hitchcock & McBrayer 2006) 

e, consequentemente, as fontes de calor para as espécies noturnas são limitadas se 

restringindo, basicamente, às superfícies de microambientes que irradiam calor.  

Estes relatos, principalmente no caso de  H. agrius na ESEC Seridó, corraboram 

com o obtido em estudo de população de Phyllopezus periosus nessa mesma unidade de 

conservação, que demonstrou ser uma espécie de hábito noturno tigmotérmica cuja média 

de temperatura corporal manteve relação mais estreita com a temperatura dos substratos 

do que com a temperatura do ar (Palmeira 2017); é importante relatar que para este grande 

geco, também, tem sido documentada atividade de termoregulação sobre grandes 

extrusões rochosas durante o dia (Passos & Rocha,2013; Andrade, Sales & Freire, 2013); 

por sua vez, estes registros respaldam o fato de que lagartos noturnos termorregulam 

durante a noite para manter suas atividades, recebendo calor das superfícies mais 

aquecidas e podem apresentar atividade termorregulatória suplementar durante o dia, até 

mesmo enquanto encontram-se reclusos em seus abrigos (Vitt, 1995; Angilletta, 

Montgomery & Werner, 1999; Passos & Rocha 2013).  Contudo, é relevante atentar para 

as diferenças no porte do corpo entre as espécies (P. periosus é um dos maiores gecos 

sulamericanos), que podem exercer influência no que concerne à retenção e/ou perda de 

calor, uma vez que espécies mais corpulentas estão aptas a reter calor por mais tempo, 

por apresentar menor superfície de contato em relação a massa de seus corpos. Logo, 

espécies de menor tamanho, como no H. agrius e H. brasilianus, podem apresentar 

temperaturas corporais médias mais baixas e menor grau de termorregulação 

comportamental, pois são mais susceptíveis a mudanças de temperatura; e, nesse sentido, 

na velocidade de perdem calor tendem a ganhar por tigmotermia.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS DA TESE 

Hemidactylus agrius e H. brasilianus são espécies simpátricas na Caatinga serrana, 

onde apresentam modo de forrageamento do tipo senta-e-espera, permanecendo maior 

parte do tempo em posição estácionária com baixos índices de atividade de forrageamento 

nos períodos seco e chuvoso, Proporção do tempo em movimento (PTM ≤ 1,6%), 

Movimentos por minuto (MPM ≤ 0,3) e  Número de ataque a presas (NAP ≤ 0,3). Para 

H. agrius esse padrão na atividade de forrageamento foi costatado tanto na ESEC Seridó, 

Caatinga Stricto sensu, como em Lagoa Nova, Caatinga serrana.  Estes resultados  não 

dão suporte a teoria inicial da ocorrência de modulações no forrageamento das espécies 

de Hemidactylus.   

No que concerne a caracterização morfométrica das populações, foram constatados 

dimorfismo sexual referentes ao tamanho médio e larguras do corpo (MLC e/ou LP) nas 

populaçãoes de Hemidactylus de  LN; além de variações interpopulaçionais. A análise do 

uso do recurso alimentar, H. agrius e H. brasilianus nas três populações estudadas se 

alimentaram principalmente de insetos, larvas e aracnídeos; além disso foi constatada a 

presença de moluscos e suas próprias ecdises. Estes dois últimos itens consistem em 

registros inéditos sobre a história natural dos Hemidactylus nativos ocorrentes no nordeste 

do Brasil. No geral, a referida análise revelou uma tendência a uma condição generalista, 

especialmente para H. agrius que apresentou valores mais altos de largura de nicho 

trófico; além disso, foi constatado sobreposição no uso desse recurso entre essas espécies,  

sugerindo que essa dimensão de nicho pode ser um fator limitante para a coexistência de 

H. agrius e H. brasilianus onde existam restrições de alimento, tais como em áreas de 

efeitos sazonais marcantes como na ESEC Seridó. A ausência de diferenças sazonais em 

relação aos volumes e número de presas consumidos por H. agrius e H. brasilianus em 

LN, aliado a presença de efeitos sazonais marcantes sobre esses aspectos da dieta da 

população de H. agrius da ESEC são indicativos que corroboram essa constatação. 

 O perfil amplo de atividade ou com tendência unimodal, exibido pelas duas 

espécies em ambas as áreas estudadas condiz com o esperado para lagartos de hábito 

noturno, já que esse grupo não dispõe de fontes direta de calor para regulação de suas 

temperaturas corporais durante a sua atividade. Fatores relacionados a dimensão de nicho 

espacial, hábitats onde as espécies predominam, também podem ser considerados 

determinantes para os perfis de ocorrência das duas espécies de Hemidactylus nas áreas 

de Caatinga stricto sensu e serrana. Hemidactylus brasilianus tem preferência por hábitats 
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com fitofisionomias mais fechadas (arbóreo arbustivo e arbustiva densa); além de exibir 

menor amplitude de nicho e menor média de temperatura corporal, comparado com seu 

congenere. Esta  constatação sugere menor aptidão de H. brasilianus a ambientes onde as 

temperaturas são mais elevadas; especialmente diante da presença de uma espécie com 

potencial competitivo mais alto como H. agius, restringindo, assim, a ocorrência em 

simpatria em ambientes mésicos como a Caatinga serrana, onde há presença marcante 

tanto de fitofisionomias de maior  porte como das vegetações abertas, matas arbustivas e 

áreas de AFLO que são utilizadas por ambas as espécies. 

As especificidades detectadas neste estudo, tais como clima ameno e pouca 

variação sazonal na área de Caatinga serrana, aliado a especificidades das populações 

ocorrentes em área semiáridas típicas, reforça a imprescindibilidade da conservação 

dessas áreas de exceção e da Caatinga stricto sensu para consequente manutenção de sua 

biodiversidade. 
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ANEXOS 

Produções  técnico científicas publicadas e/ou submmetidas paralelamente ao 

Doutororado 

Anexo 1 – Nota científica sobre comportamento alimentar de Phyllopezus periosus em 

área de Caatinga no nordeste do Brasil, publicada no ano de 2016. 
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Anexo 2 – Capa e contracapas de Cartilha Educativa sobre as espécies de lagartos e 

serpentes registradas para a região da Serra de Santana, elaborada e disponibilizada para 

a comunidade de Lagoa Nova no ano de 2016. 
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Anexo 3 – Artigo científico sobre ecologia de Hemidactylus agrius, aceito (com modificações) em 

periódico especializado. Manuscrito resubmetido. Status atual:  “Com o Editor”. 
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Anexo 4 – Artigo científico sobre ecologia de Gymnodactylus geckoides a ser submetido a periódico 

especializado. 
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Anexo 5 – Parecer emitido pelo Comitê de Ética no uso de Animais (CEUA/ (Processo: Nº). 

 


