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RESUMO 

Variações ecológicas podem ser observadas ao longo da distribuição geográfica 

dos Squamata como consequência de diferentes pressões causadas por cada ambiente. 

Três populações de Tropidurus hispidus e Cnemidophorus ocellifer (em ambientes de 

Caatinga, restinga e Mata Atlântica) tiveram o uso de microhábitat, atividade, 

temperatura, dieta, dados morfométricos e reprodutivos comparados, a fim de testar a 

hipótese de que essas características respondem a variações ambientais, em vez de 

serem explicadas por fatores históricos. Foi observada diferença significativa entre o 

uso de microhábitat entre as populações. Cnemidophorus ocellifer foram mais 

encontrados em solos abertos ou associados a algum tipo de vegetação e os T. hispidus 

foram primariamente encontrados em microhábitats verticais (edificações e troncos de 

árvores). A única variação na atividade foi observada nos T. hispidus de floresta, que 

ficaram mais parados do que os demais após a aproximação do pesquisador. Todas as 

populações foram influenciadas significativamente pela temperatura do substrato e não 

foi observada diferença significativa nas temperaturas corpóreas entre populações. Em 

geral, a composição da dieta foi similar entre as populações de C. ocellifer, entretanto 

algumas diferenças foram encontradas nos principais itens alimentares, e foi 

praticamente idêntica entre T. hispidus que se alimentou principalmente de formigas e 

material vegetal. Os machos de T. hispidus foram maiores do que as fêmeas, e nas duas 

espécies apresentaram cabeças maiores do que as fêmeas, provavelmente como 

consequência de seleção sexual. Os C. ocellifer da Caatinga foram maiores do que as 

demais populações, provavelmente como consequência de maior disponibilidade de 

fontes de calor ao longo do ano. Não houve variação no tamanho da ninhada tendo C. 

ocellifer apresentado ninhadas de dois e os T. hispidus seis ovos em média. Tropidurus 

hispidus apresentou um gradiente no ciclo reprodutivo entre os ambientes, sendo 
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completamente sazonal na Caatinga, contínuo com um pico na restinga e uniforme na 

floresta, evitando a época seca. Os C. ocellifer se reproduziram sazonalmente na região 

de tabuleiro (mata atlântica) e continuamente nos demais ambientes. Os resultados 

mostram que ambos os fatores ecológicos e históricos influenciam características ao 

longo da distribuição dessas espécies e de forma diferenciada sobre cada espécie. 
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ABSTRACT 

Ecological variation might occur across the geographic distribution of squamates 

as a consequence of different environmental pressures. Three Tropidurus hispidus and 

Cnemidophorus ocellifer populations (Caatinga, coastal and Atlantic forest 

environments) were compared in microhabitat use, activity, temperature, diet, 

morphometric and reproductive data, to test if these characteristics respond to 

environmental variations or if they are explained by historical factors. We observed 

differences in microhabitat use among populations. Cnemidophorus ocellifer was more 

often found in open ground or associated with vegetation and T. hispidus was primarily 

found in vertical microhabitats (human buildings or tree trunks). Tropidurus hispidus 

from forests stayed still more frequently, after the researchers approach. Lizards' 

temperature was more influenced by substrate temperature than air temperatures, and no 

difference was observed in body temperatures among populations. Overall, diet 

composition was similar among C. ocellifer populations, however some differences 

were observed on main prey categories. Tropidurus hispidus diet was almost identical 

among populations, with ants and plant material as main prey categories. Males of T. 

hispidus were bigger than females, and in both species males presented bigger heads 

than females, probably as consequence of sexual selection. Cnemidophorus ocellifer 

from Caatinga was bigger than other populations, probably as a consequence of better 

opportunities for thermoregulation. We did not find variation in clutch size among 

populations, with C. ocellifer having a mean clutch size of two and T. hispidus six eggs. 

Tropidurus hispidus seems to avoid dry season for reproduction, having a seasonal 

cycle in Caatinga and continuous with a peak in coastal environment and continuous in 

the forest. Cnemidophorus ocellifer reproduced seasonally in the tabuleiro (open areas 

in Atlantic Forest) and continuously in coastal environment and Caatinga. Results show 
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that both ecological and historical factors influence these species characteristics along 

their geographic distribution and in different ways in each one. 
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INTRODUÇÃO 

Geralmente são evocadas duas formas de se explicar padrões ecológicos nos 

Squamata. Primeiro, é possível que determinada espécie, quando submetida a diferentes 

pressões ambientais, apresente diferentes estratégias ou características que sejam mais 

adaptadas a essas condições (Macarthur, 1984; Mesquita e Colli, 2003). Entretanto, é 

possível ainda que uma espécie mantenha suas características, mesmo quando 

submetida a diferentes condições pois, em alguns casos variações ecológicas são 

restringidas por imposições genéticas, vindo como uma consequência de ancestrais que 

a possuíam, sendo melhor explicada pela história do grupo do que por variações no 

ambiente (Brooks e Mclennan, 1991; Vitt e Pianka, 2005; Losos, 2008).  Essas 

características podem ser identificadas através de estudos de variação geográfica na 

ecologia, onde diversas características são testadas em populações que vivem em 

diferentes condições ambientais. 

Características ecológicas dos lagartos, como parâmetros de história de vida, 

morfologia, tamanho, dieta, aspectos da termorregulação e uso de microhábitat, podem 

ser influenciadas por muitos fatores ambientais. Existe, por exemplo, uma influência do 

microhábitat utilizado ou das presas ingeridas sobre características morfológicas como 

comprimento de membros e formato das garras e cabeça (Vitt, Caldwell et al., 1997; 

Kohlsdorf, Garland Jr et al., 2001; Carvalho Ribas, Velloso et al., 2004; Daza, Herrera 

et al., 2009). A sazonalidade do ambiente também pode influenciar características como 

período reprodutivo, tamanho e volume da ninhada e até estratégias de forrageio (Vitt e 

Colli, 1994; Mesquita e Colli, 2003; Kiefer, Van Sluys et al., 2008; Kolodiuk, Ribeiro 

et al., 2009).  

Os lagartos do gênero Tropidurus e Cnemidophorus possuem uma ampla 

distribuição ao longo da América do Sul e das Américas, respectivamente. Mais 
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especificamente, Tropidurus hispidus ocorre desde as restingas do nordeste brasileiro 

até afloramentos rochosos na Amazônia, sendo encontrado ainda no sul de Minas Gerais 

(Rodrigues, 1987), e até na Venezuela (Vitt, 1993). Cnemidophorus ocellifer é 

encontrado em quase todo o Brasil, exceto na Amazônia (Vanzolini, Ramos-Costa et 

al., 1980; Peters e Orejas-Miranda, 1986; Colli, 1998). Essa diversidade de ambientes 

explorados faz das duas espécies excelentes modelos de estudo sobre plasticidade 

ecológica e variação geográfica. Ambos são animais heliotérmicos, ocupando todo tipo 

de áreas abertas ao longo de sua área de ocorrência (Bergallo e Rocha, 1993; Teixeira-

Filho, Rocha et al., 2010). Ainda, estas duas espécies possuem formas de forrageio 

completamente distintas, sendo T. hispidus do tipo senta-e-espera e o C. ocellifer de 

forrageio ativo (Colli, Peres-Jr et al., 1997). A diferença básica entre esses tipos de 

forrageio é que o primeiro tende a utilizar uma estratégia de espreita para obter alimento 

enquanto que o segundo vai em busca do alimento deslocando-se mais ativamente. 

Entretanto, espera-se que essas diferenças tragam modificações em diversas outras 

características dos animais, como diversidade de presas ingeridas, temperatura corpórea, 

tamanho de ninhada e até risco de predação (Huey e Pianka, 1981; Perry, 1999). 

Estudos de variação geográfica já foram feitos para espécies desses dois gêneros, 

por exemplo, o tamanho da ninhada e a época reprodutiva de cinco espécies de 

Cnemidophorus de Cerrado, Caatinga e Savanas amazônicas foram afetados 

possivelmente pela forte sazonalidade, previsibilidade ou imprevisibilidade de alguns 

destes biomas (Mesquita e Colli, 2003). Vitt, Zani et al. (1996) compararam duas 

populações de Tropidurus hispidus em afloramentos rochosos na Amazônia e em um 

ambiente de savana em Roraima. Uma série de diferenças foram encontradas, como 

maior diversidade de presas ingeridas pela população da savana, temperatura mais 
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elevada e dimorfismo sexual muito evidente nos lagartos dos afloramentos rochosos, 

possivelmente devido a uma seleção sexual mais intensa. 

O objetivo deste trabalho é comparar uma série de parâmetros (morfometria, 

dieta, microhábitat, biologia reprodutiva e temperatura corpórea) entre populações de 

Tropidurus hispidus e Cnemidophorus ocellifer em diferentes ambientes (Caatinga, 

Floresta Atlântica e Restinga). A partir destes dados poderá ser testada a hipótese de que 

esses parâmetros, ou alguns deles, respondem a características do ambiente ao qual as 

populações estão submetidas ou se são restritos pela filogenia do grupo e não variam em 

função das condições ambientais. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Áreas de estudo e coleta dos lagartos – Todas as coletas foram realizadas no 

período de novembro de 2010 a fevereiro de 2012, exceto pelos Cnemidophorus 

ocellifer da região de tabuleiro, que foram coletados no período de outubro de 2008 a 

janeiro de 2011. Os lagartos foram capturados mensalmente com o uso de garrotes, 

armas de pressão ou com as mãos. Posteriormente, foram sacrificados com uma injeção 

de Tiopental
®
 e fixados em formol 10%. 

Caatinga. – Os lagartos foram coletados na Fazenda Junco, localizada no 

município de Cabaceiras, no interior da Paraíba. O clima da região é semi-árido, 

caracterizado por verões muito quentes e baixa pluviosidade, variando de 250 a 800 mm 

por ano, raramente excedendo 1.000 mm (Eidt, 1968; Maia, 2004). As chuvas são 

bastante imprevisíveis e as secas podem durar vários meses e até anos. A temperatura 

mensal média fica em torno de 22 e 26 Cº (Nimer, 1977). A vegetação consiste de 

pequenos arbustos tortuosos, árvores espinhosas, cactus e bromélias, variando desde 

áreas abertas com árvores espaçadas até florestas ou matas arbustivas(Andrade-Lima, 

1981). 
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Floresta Atlântica – Os T. hispidus desta região foram coletados nos fragmentos 

de Floresta Atlântica dentro do Campus da UFPB, localizado na Cidade de João Pessoa, 

Paraíba. Os C. ocellifer foram previamente coletados na Reserva biológica Guaribas, 

uma região de tabuleiro localizada no município de Mamanguape, Paraíba. De uma 

maneira geral, o bioma apresenta uma temperatura elevada e relativamente constante, 

devido às altas taxas de insolação e proximidade ao oceano (Ibge, 1985) e as chuvas 

ocorrem durante quase todo o ano ou pelo menos durante seis meses, apresentando uma 

curta estação seca no verão e uma longa estação chuvosa no outono-inverno (Ibge, 

1985; Veloso, Filho et al., 1991).  

Restinga – Apesar de estar incluído no ecossistema da Mata Atlântica, o 

ambiente costeiro possui características peculiares como vegetação, elevada temperatura 

e salinidade, intensa exposição aos raios solares e solos arenosos e secos  (Ormond, 

1960; Franco, Dalton et al., 1984; Henriques, Meirelles et al., 1984). O local escolhido 

foi a restinga da praia de Barra do Cunhaú, localizada no município de Canguaretama, 

Rio Grande do Norte. A vegetação predominante nessa área é rasteira ou arbustiva com 

árvores espaçadas, na grande maioria coqueiros. 

Uso de microhábitat, atividade e temperatura – No momento da captura, foram 

aferidas as temperaturas do substrato, do ar, do ar a 5 cm do solo e cloacal com o auxílio 

de um termômetro DeltaTRAK®. Para estimar a influência da temperatura do ambiente 

sobre a temperatura cloacal de cada lagarto, foi realizada uma regressão múltipla por 

passos (Tabachnick e Fidell, 1996), e para comparar a temperatura cloacal entre as 

espécies foi utilizada uma ANCOVA com a temperatura ambiental mais relacionada 

com a temperatura cloacal como co-variável (Tabachnick e Fidell, 1996). 

Foi observado ainda o microhábitat utilizado pelos lagartos no momento em que 

foram avistados. Foram utilizadas como categorias de microhábitat: tocas, sob arbustos, 
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entre grama, sobre grama, solo de areia, solo de barro, solo de cimento, sobre e sob 

folhiço, sobre folhiço entre grama, sobre e sob rochas, fresta em rocha, fresta em troco, 

troncos de árvores, sobre e sob troncos caídos, edificações humanas em posição vertical 

(muro e poste) e cerca de madeira. Para testar se os lagartos utilizaram os mesmos 

microhábitats em cada população, foi feito um teste de qui-quadrado comparando as 

proporções de uso de cada categoria de microhábitat em cada localidade. 

A atividade dos lagartos foi classificada como parado ou movendo-se, tanto no 

momento em que foram avistados como após a aproximação do pesquisador. Para 

associar um índice de atividade aos lagartos, foram atribuídos valores de 0 para a 

condição “parado” e 1 para “movendo-se”, estimando os valores de atividade “quando 

avistados” e “após aproximação” para cada indivíduo. Dessa forma, a média de 

atividade para cada espécie pode variar de 0 a 1 (ver Mesquita e Colli, 2003). Para 

verificar se há diferença na atividade dos lagartos de cada população, foi feito um teste 

de Kruskal-Wallis comparando essas médias entre as populações. 

Morfometria – foram medidos com o uso de paquímetro digital o comprimento 

rostro-cloacal (CRC), a largura do corpo (em seu ponto mais largo), a altura do corpo 

(no ponto mais alto), a largura da cabeça, o comprimento da cabeça (da ponta do 

focinho até o início da abertura do ouvido), comprimento do membro posterior, 

comprimento do membro anterior e comprimento da cauda (da abertura da cloaca até a 

ponta da cauda). Para utilizar os dados dos lagartos cujas caudas haviam sido 

autotomizadas, foi realizada uma regressão entre o CRC e o comprimento da cauda dos 

lagartos que a possuíam intacta. As regressões foram feitas para cada sexo e população 

e partir dessas regressões foi estimado o tamanho total das caudas fragmentadas ou 

regeneradas. Todas as análises morfométricas foram realizadas apenas com os 

indivíduos adultos. 
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O tamanho do corpo foi definido como uma variável de tamanho isométrica 

(Rohlf e Bookstein, 1987), seguindo o procedimento descrito por Somers (1986). Um 

autovetor isométrico foi calculado, definido inicialmente como p
-0,5

, onde p é o número 

de variáveis (Jolicoeur, 1963). Em seguida foram obtidos os escores deste autovetor, a 

partir de então chamados de “tamanho de corpo”, multiplicando-o pelo somatório de 

cada linha da matriz de dados, ou seja, pela soma de todas as variáveis. Para remover o 

efeito do tamanho sobre as variáveis e comparar a forma dos lagartos foi utilizado o 

método de Burnaby (1966), descrito em Mesquita e Colli (2003).  

Dieta – os conteúdos estomacais foram analisados em uma lupa e identificados 

até o nível de ordem, exceto formigas que foram identificadas até família. Com o uso de 

um paquímetro eletrônico, foi medido o comprimento e largura dos itens encontrados 

inteiros, e o volume destes foi estimado através da fórmula de volume de um elipsoide: 

  
  

 
   

 

 
   

 

 
 
 

 

Onde: “l” é a largura e “c” o comprimento da presa. Foi calculada também, a 

porcentagem volumétrica e numérica de cada tipo de presa encontrado nos estômagos, 

para cada indivíduo e para os estômagos agrupados. Para estas porcentagens foram 

calculados os índices de diversidade para cada indivíduo e para os estômagos 

agrupados, através do inverso do índice de diversidade de Simpson (Simpson, 1949), 

através da fórmula: 

   
 

     
   

    

Onde: “p” é a proporção (numérica ou volumétrica) do tipo de presa “i” e “n” é 

o número de categorias de presas. Também foi calculado o percentual de ocorrência de 

cada tipo de presa, dividindo o número de estômagos onde foi encontrada a presa pelo 
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número total de estômagos. Para determinar a importância relativa de cada tipo de 

presa, foi utilizada a seguinte equação: 

    
            

 
   

Onde: “F%” é a porcentagem de ocorrência, “N%” é a porcentagem numérica e 

“V%” a porcentagem volumétrica de um determinado tipo de presa. 

A similaridade na composição da dieta foi medida através do índice de 

sobreposição de Pianka (Pianka, 1973), que é utilizado apenas como uma medida de 

similaridade, já que as populações não ocupam a mesma área, sendo impossível que 

haja sobreposição de nicho. Esse índice é dado pela equação: 

    
       
 
   

     
  

         
  

   

 

Onde: “p” é a proporção do tipo de presa “i”, “n” é o número de tipos de presa e 

“j” e “k” são as populações que estão sendo comparadas. Este índice varia de 0 

(nenhuma similaridade) a 1 (100% de similaridade). Para avaliar a similaridade no 

consumo de presas entre as espécies, foi usado o índice de importância a partir dos 

estômagos agrupados. Foi feita uma análise de cluster a partir da matriz de similaridade 

das dietas utilizando o método do centroide (Pielou, 1984). 

Biologia reprodutiva – o sexo dos indivíduos coletados foi identificado a partir 

da dissecação e observação direta das gônadas. Foram considerados reprodutivamente 

ativos os machos que apresentaram testículos desenvolvidos e epidídimos com 

convoluções e as fêmeas em que foram observados folículos vitelogênicos nos ovários 

e/ou ovos nos ovidutos. Foi atribuído à presença simultânea de folículos vitelogênicos 

desenvolvidos, ovos ou corpos lúteos como uma evidência de produção sequencial de 

ninhadas. O tamanho em que se atinge a maturidade foi estimado através da observação 

do menor indivíduo de cada sexo que estivesse reprodutivamente ativo.  
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Ainda, foi analisada a distribuição mensal de indivíduos maduros para 

determinar a época de reprodução. Também foi feito um gráfico representando o 

recrutamento, onde foram plotados os valores dos CRC’s dos lagartos por mês. Para 

comparar o tamanho da ninhada entre as populações, foi utilizada uma ANCOVA com o 

comprimento rostro-cloacal como co-variável. 

Todas as análises estatísticas foram realizadas com o programa Systat versão 

12.02, exceto pela regressão do comprimento da cauda que foi feita no Excel 2007, o 

teste de qui-quadrado no Bioestat 5.0 e os índices de sobreposição no Ecosim versão 

7.72. 

RESULTADOS 

Foram coletados 685 lagartos no período de novembro de 2010 até fevereiro de 

2012. Destes, 272 foram C. ocellifer (130 do município de Cabaceiras e 142 de Barra do 

Cunhaú) e 413 T. hispidus (128 de Cabaceiras, 149 de Canguaretama e 136 de João 

Pessoa). Foram previamente coletados 277 C. ocellifer no período de 2008 a 2010 na 

reserva biológica Guaribas. 

Microhábitat, atividade e temperatura – O microhábitat onde os C. ocellifer da 

Caatinga foram mais encontrados foi entre arbustos e sobre folhiço, os da restinga foram 

encontrados entre arbustos e entre gramíneas e a população de tabuleiro sobre solos de 

areia, e entre gramíneas (Figura 1). Os T. hispidus foram mais encontrados em 

edificações humanas em posição vertical e em troncos de árvores, exceto pela 

população de floresta cujos animais foram primariamente encontrados em troncos e 

posteriormente em edificações humanas (Figura 2). Quando comparadas, quase todas as 

populações apresentaram uma similaridade maior do que 70% no uso de microhábitat. 

Similaridades menores foram observadas apenas entre os T. hispidus de restinga e 

floresta, que apresentaram uma similaridade de 60% e os C. ocellifer de Caatinga e 
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tabuleiro com 37% de similaridade (Tabela 1). Além disso, foi encontrada diferença 

significativa entre o uso das categorias de microhábitat de ambas as espécies (C. 

ocellifer χ² = 215,247; p < 0,0001; T. hispidus χ² = 185,997; p < 0,0001). Todas as 

populações de C. ocellifer apresentaram amplitudes de nicho de microhábitat similares, 

variando de 2,19 (Caatinga) a 2,86 (tabuleiro). Para os T. hispidus, as três populações 

apresentaram valores bem diferentes, sendo o maior deles o da população de floresta 

(16,07) e o menor da de restinga (2,79) (Tabela 2). 

Em todas as localidades, a maioria dos C. ocellifer estava em movimento quando 

avistados e a maioria dos T. hispidus estava parada (Tabela 2). Não foi encontrada 

diferença significativa nessa atividade entre populações de nenhuma das espécies 

(Kruskal-Wallis T. hispidus H = 2,47; p = 0,29; C. ocellifer H = 4,03; p = 0,13). Com 

relação à atividade após aproximação, a população de T. hispidus de floresta apresentou 

o menor índice (0,37), enquanto as populações de Caatinga e Restinga apresentaram 

índices acima de 0,5. Isso mostra que nessas populações os lagartos adotaram uma 

estratégia de escape diferente da população de floresta (permanecendo parados). Os C. 

ocellifer apresentaram índices de atividade após aproximação bastante elevados nas três 

populações. Não foi encontrada diferença significativa nessa atividade entre os C. 

ocellifer (H = 1,85; p = 0,40), porém foi essa diferença foi observada entre os T. 

hispidus (H = 33,81; p < 0,001). Um teste de Mann-Whitney entre cada população 

mostrou que a diferença encontrada ocorreu entre a população de floresta e as demais 

(Floresta vs. Caatinga U = 5445,0; p < 0,001; Floresta vs. restinga U = 7076,0; p < 

0,001) 

Em todas as populações, a temperatura cloacal foi mais influenciada pela 

temperatura do substrato (T. hispidus Caatinga r = 0,52; p < 0,001; Restinga: r = 0,74; p 

< 0,001; Floresta r = 0,52; p < 0,001; C. ocellifer Caatinga: r = 0,36; p < 0,001; Restinga 
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r = 0,49; p < 0,001 Tabuleiro: r = 0,28; p = 0,001). Não foi encontrada diferença 

significativa na temperatura cloacal média entre cada população, removendo-se efeito 

da temperatura do substrato (Tabela 2; ANCOVA T. hispidus F = 0,71; p = 0,49; C. 

ocellifer F = 2,95; P = 0,054). 

Dieta – Os itens alimentares mais importantes para C. ocellifer foram, na 

restinga, larvas de inseto, aranhas, formigas e besouros; na Caatinga foram larvas de 

inseto, cupins e besouros; e no tabuleiro foram gafanhotos, larvas de inseto e cupins. Já 

os T. hispidus tiveram formigas como principal item alimentar em todas as localidades, 

seguidas por material vegetal e besouros na restinga e floresta, e por larvas de inseto e 

material vegetal na Caatinga (Tabela 4). Entre as populações de C. ocellifer, a da 

Caatinga apresentou a menor amplitude de nicho trófico, tendo as populações do 

tabuleiro e restinga, apresentado amplitudes semelhantes. Para T. hispidus, as três 

populações apresentaram amplitudes semelhantes (Tabela 4). 

A similaridade na dieta foi altíssima entre todas as populações de T. hispidus, 

que apresentaram um índice de sobreposição acima de 90%, e moderadamente alta entre 

as populações de C. ocellifer, cuja maior similaridade ocorreu entre as populações da 

Caatinga e restinga (88%) e um pouco menor entre as demais (74%) (Tabela 8). 

Morfometria – Tanto para T. hispidus quanto para C. ocellifer, o CRA do menor 

individuo foi maior na população da Caatinga e semelhante nas demais (Tabela 3). 

Também foi possível observar essa diferença entre machos e fêmeas de T. hispidus das 

três localidades, sendo os machos menores do que as fêmeas (Tabela 3). Já nas 

populações de C. ocellifer, essa diferença foi bastante sutil ou até inexistente. O maior 

indivíduo de ambas as espécies também foi encontrado na Caatinga, tanto para os 

machos quanto para as fêmeas. Entretanto, essa diferença só foi marcante para os 
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machos da Caatinga, visto que essa diferença foi muito pequena entre as populações da 

restinga e floresta e entre as populações das fêmeas (Tabela 3). 

Em ambas as espécies foi observado dimorfismo sexual no tamanho e forma do 

corpo. Os machos das duas espécies foram maiores que as fêmeas (Tropidurus hispidus: 

F = 147 p < 0,001; Cnemidophorus ocellifer: F = 7,433 p < 0,007), comprimento do 

corpo, altura do corpo, largura da cabeça e altura da cabeça, foram as medidas que 

influenciaram a diferença de forma nos C. ocellifer. Já para os T. hispidus essa diferença 

foi encontrada no comprimento e largura da cabeça, altura e largura e comprimento do 

corpo. 

Já em relação às diferenças de tamanho e forma entre as populações de cada 

ambiente, foi observado que tanto os machos quanto as fêmeas de C. ocellifer são 

maiores na caatinga e apenas os machos de T. hispidus são maiores no mesmo ambiente 

(Tabela 5), não havendo diferença no tamanho das fêmeas dessa espécie entre as 

populações. As medidas que contribuíram para as diferenças de forma entre as 

populações dos C. ocellifer foram comprimento do membro posterior, largura do corpo 

e comprimento da cabeça nas fêmeas e comprimento da cabeça, altura da cabeça, 

comprimento do corpo, comprimento da cauda e comprimento do membro anterior entre 

os machos (Tabela 6). Para os T. hispidus as medidas que influenciaram foram largura 

da cabeça, comprimento do membro posterior e altura da cabeça nas fêmeas e 

comprimento do membro posterior e comprimento da cabeça nos machos (Tabela 7). 

Reprodução – O tamanho no qual os lagartos atingiram a maturidade foi similar 

em entre todas as populações, exceto para as fêmeas de C. ocellifer de tabuleiro, que 

apresentaram um tamanho um pouco menor que as demais (Tabela 3). Não foi 

encontrada diferença significativa entre o tamanho da ninhada das populações em 

nenhuma das espécies (ANCOVA C. ocellifer: F2,85 = 3,318 p = 0,041; T. hispidus F2,100 
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= 2,638 p = 0,076). A amplitude do tamanho da ninhada foi semelhante em todas as 

populações exceto em T. hispidus da Caatinga, que apresentou valor máximo bem maior 

que as demais (16). 

Os T. hispidus da Caatinga apresentaram um ciclo reprodutivo completamente 

sazonal, ocorrendo durante os primeiros meses de chuvas, entre novembro e abril 

(Figura 3). Na restinga, o período reprodutivo estendeu-se por todo o ano, porém 

apresentando uma maior concentração de fêmeas reprodutivas nos messes de maior 

pluviosidade (março a setembro). Na floresta, a proporção de fêmeas e machos 

reprodutivos foi constante ao longo do ano, mostrando que não existe uma sazonalidade 

bem marcada no ciclo reprodutivo desses animais (Figura 3). 

Os C. ocellifer apresentaram reprodução sazonal apenas na população de 

tabuleiro. As proporções de adultos reprodutivos desta população haviam sido 

previamente agrupadas entre meses de anos diferentes e tiveram que ser tratados dessa 

forma neste trabalho. As populações de Caatinga e restinga, apresentado reprodução 

contínua ao longo de todo o ano. A população de tabuleiro apresentou indivíduos 

reprodutivos durante a estação seca, sendo que os primeiros filhotes começam a 

aparecer nos últimos meses de chuva (Figura 4). 

Apesar do baixo número de indivíduos em idade reprodutiva em alguns meses, 

os gráficos de recrutamento, corroboram os padrões de ciclos reprodutivos observados 

(Figura 5 e 6). Os gráficos de recrutamento dos C. ocellifer da Caatinga e restinga 

mostraram a presença de indivíduos jovens ao longo de todo o ano, com apenas algumas 

concentrações em alguns meses. A população do tabuleiro apresentou uma grande 

concentração de jovens logo após o período reprodutivo, nos meses de novembro a abril 

(Figura 5). Já para os T. hispidus apenas a população de floresta apresentou indivíduos 

jovens ao longo de todo o ano, enquanto que a população de restinga apresentou uma 
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concentração de jovens nos meses de maio a novembro e a da Caatinga nos meses de 

abril a outubro (Figura 6). Ainda, foi observada presença simultânea de folículos 

vitelogênicos e ovos em quatro lagartos da população de C. ocellifer da Caatinga, quatro 

T. hispidus de restinga e um de floresta, indicando a produção de múltiplas ninhadas 

nesses locais. 

DISCUSSÃO 

Microhábitat, atividade e temperatura – Apesar da semelhança nas principais 

categorias de microhábitat utilizado entre as populações, as demais categorias foram 

diferentes em cada ambiente. Isso mostra que ambas as espécies são capazes de utilizar 

uma quantidade considerável de microhábitats diferentes, sendo possível adequar esse 

uso, dentro de certo limite, aos microhábitats disponíveis em cada ambiente. A 

predominância no uso de algumas categorias é observada também em outros trabalhos, 

no caso de C. ocellifer são substratos abertos, frequentemente associados a algum tipo 

de vegetação – arbustos, grama ou sobre folhiço - (Mesquita e Colli, 2003; Dias e 

Rocha, 2004; Dias e Rocha, 2007; Menezes, Sluys et al., 2011), e em T. hispidus são 

substratos rígidos e geralmente verticais como rochas, muros e troncos de árvore (Vitt, 

1993; Vitt, 1995; Vitt, Zani et al., 1996; Van Sluys, Rocha et al., 2004). 

Como esperado, os C. ocellifer apresentaram um índice de atividade muito maior 

do que os T. hispidus, tanto quando avistados, quanto após aproximação do pesquisador. 

Essa diferença provavelmente se deve às diferenças no modo de forrageio, uma vez que 

o C. ocellifer utiliza a estratégia de busca ativa e o T. hispidus a de espreita (Huey e 

Pianka, 1981; Perry, 1999; Cooper, Vitt et al., 2005). Já entre as populações, o 

comportamento dos C. ocellifer foi semelhante nos três ambientes, tanto quando 

avistados como após aproximação. Isso mostra que essa característica é bem conservada 

nesses animais, independente das características do ambiente em que se encontram, 
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provavelmente como consequência da estratégia de forrageio, indicando um forte efeito 

histórico forte sobre o padrão de atividade do gênero (Mesquita e Colli, 2003; Menezes, 

Amaral et al., 2006; Vieira Peloso, Duarte Rocha et al., 2008). Para T. hispidus, a 

atividade quando avistados foi semelhante nos três ambientes, porém houve uma 

variação na atividade após aproximação. Na população de floresta uma quantidade 

muito menor de lagartos tentou fugir. Isso mostra que apesar de existir um forte 

componente histórico, há certa plasticidade (Kolodiuk, Ribeiro et al., 2009). Como os T. 

hispidus do ambiente de floresta foram coletados no campus na Universidade Federal da 

Paraíba, provavelmente o que justifica essa variação no comportamento desses lagartos 

é convivência mais intensa com os homens, pois os lagartos podem ter se acostumado 

com a presença de pessoas e já não as evitam com tanta intensidade (Burger e Gochfeld, 

1990; Labra e Leonard, 1999). 

Outra característica que também está associada à estratégia de forrageio é a 

temperatura que, como esperado, teve valores também consideravelmente maiores nos 

C. ocellifer do que nos T. hispidus. A temperatura do corpo de todas as populações 

estudadas é mais influenciada pela temperatura do substrato no qual os indivíduos se 

encontram do que as temperaturas do ar. Entretanto, essa correlação foi fraca (como 

pode ser observado pelos valores de r), indicando que ainda há outros fatores muito 

importantes influenciando a temperatura desses lagartos. Tanto o T. hispidus como o C. 

ocellifer são espécies heliotérmicas. Dessa forma, é possível que ocorra uma obtenção 

de calor diretamente da incidência de raios solares e não apenas uma transferência direta 

de calor do ambiente ao redor do lagarto (Adolph, 1990; Bauwens, Hertz et al., 1996). É 

possível ainda que a estratégia de termorregulação varie de acordo com as condições 

ambientais. Por exemplo, os lagartos podem obter calor diretamente do substrato, 

quando este estiver quente e houver pouca incidência de raios solares ou obtê-lo 
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diretamente dos raios solares quando ocorrer o inverso (Bauwens, Hertz et al., 1996; 

Vitt, Zani et al., 1996). Apenas em cativeiro pode ocorrer da temperatura de um lagarto 

ser idêntica a temperatura do ambiente, em condições naturais a movimentação desses 

animais permite que ele passe rapidamente por locais com várias temperaturas, como 

regiões expostas ao sol, sombreadas ou substratos diferentes (Bogert, 1949). Dessa 

forma, é difícil detectar uma correlação muito forte entre a temperatura do animal e as 

do ambiente. Isso pode explicar também o fato dos C. ocellifer (mais ativos) terem 

apresentado uma menor correlação entre as temperaturas corporais e as temperaturas do 

substrato do que os T. hispidus. Os T. hispidus por ficaram mais parados, são mais 

influenciados pela temperatura do substrato em que se encontra. 

De maneira geral, lagartos que habitam áreas abertas podem apresentar 

temperaturas corporais mais elevadas por haver uma maior disponibilidade de fontes de 

calor para termorregulação (Kiefer, Sluys et al., 2005). Entretanto, isso não ocorreu 

entre as populações deste estudo. A temperatura de todas as populações se mostrou uma 

característica bastante conservativa, mantendo-se praticamente idêntica em todos os 

ambientes, e também para outras populações estudadas (Hatano, Vrcibradic et al., 2001; 

Mesquita e Colli, 2003; Dias e Rocha, 2004; Kiefer, Sluys et al., 2005), enfatizando a 

forte influência de fatores históricos sobre a temperatura ideal para o metabolismo 

dessas espécies. 

Dieta – Tropidurus hispidus apresentou um nicho alimentar dentro do padrão 

esperado, em geral, composto primariamente por formigas e em seguida de outros 

artrópodes (Colli, Araujo et al., 1992; Vitt, Zani et al., 1996; Van Sluys, Rocha et al., 

2004). Entretanto, frequentemente T. hispidus também utiliza material vegetal 

(principalmente folhas e flores, mas também frutos) como uma das principais fontes de 

alimento (Van Sluys, Rocha et al., 2004; Kolodiuk, Ribeiro et al., 2010; Ribeiro e 
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Freire, 2011), o que pode ser uma adaptação a ambientes com forte estresse hídrico 

(Silva e Araújo, 2008). Contudo, as populações de floresta e restinga também tiveram 

esse item como um dos principais em sua dieta, mostrando que o uso de vegetais na 

alimentação já é uma característica ancestral, e que provavelmente esses animais 

consomem esse material como fonte de nutrientes e não apenas como adaptação à falta 

de água. Ainda, uma característica marcante dos T. hispidus é a grande plasticidade 

alimentar. Apesar da riqueza de itens e dos índices de diversidade serem semelhantes 

aos dos C. ocellifer, a dieta dos T. hispidus inclui itens muito diferentes, como outros 

lagartos e anuros, pequenos mamíferos, filhotes de aves e restos de alimento humano 

(observação pessoal) e material vegetal (Kolodiuk, Ribeiro et al., 2010). 

Em geral, Cnemidophorus utiliza cupins como principal item alimentar 

(Mesquita e Colli, 2003; Menezes, Amaral et al., 2006; Mesquita, Costa et al., 2006; 

Dias e Rocha, 2007). No presente estudo, C. ocellifer, apresentaram cupins como um 

dos itens mais utilizados na Caatinga e no tabuleiro, mas não na restinga. Mesmo assim, 

cupins não foram a categoria mais utilizada em nenhum dos locais, o que demonstra um 

contraste com outros estudos (Vitt, 1995; Mesquita e Colli, 2003; Menezes, Sluys et al., 

2011). Provavelmente, essa diferença reflete variações na abundância de cupins nos 

ambientes estudados. Como esperado, os C. ocellifer alimentaram-se de presas 

sedentárias e agrupadas como típico forrageador ativo (Huey e Pianka, 1981). O oposto 

ocorreu para os T. hispidus como era também esperado para uma senta-e-espera. 

Como não foi feita nenhuma avaliação de disponibilidade de presas, não é 

possível afirmar quais as pressões que o ambiente causa sobre esses animais. Dessa 

forma as semelhanças encontradas na dieta das duas espécies pode ser consequência de 

uma preferência do animal ou um reflexo da abundancia desses itens nos ambientes 

estudados. Entretanto, as altas semelhanças encontradas entre as populações, aliadas o 
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fato de alguns dos principais itens da dieta terem sido observados também em outros 

estudos (referencias acima) sugere que haja alguma preferência desses animais por essas 

presas. 

Morfometria – Nos lagartos, variações morfológicas muitas vezes estão 

associadas a diferenças de desempenho em alguma função exercida pela estrutura 

modificada (Arnold, 1983; Garland Jr e Losos, 1994). Esse desempenho, por sua vez, 

pode ser afetado por características ambientais fazendo com que o ambiente influencie a 

morfologia desses animais. Sabe-se, por exemplo, que o microhábitat e o substrato 

utilizados ou até o hábito (escalador ou terrestre) pode influenciar o comprimento de 

membros e formato das garras (Pounds, 1988; Vitt, Caldwell et al., 1997; Kohlsdorf, 

Garland Jr et al., 2001; Rosenblum e Harmon, 2011). É possível ainda que modificações 

na morfologia da cabeça estejam relacionadas a diferenças na dieta, como visto em 

diversos grupos de lagartos (Herrel, Aerts et al., 1999; Metzger e Herrel, 2005; Herrel e 

Holanova, 2008; Daza, Herrera et al., 2009). 

Com relação à forma, em ambas as espécies algumas medidas da cabeça dos 

machos foram maiores do que a das fêmeas. Como os machos podem entrar em conflito 

para defesa de território e disputa por fêmeas, essa diferenciação provavelmente é 

resultado da seleção sexual (Anderson e Vitt, 1990). Machos maiores e com bocas 

maiores podem, por exemplo, ser favorecidos durante o acasalamento, pois teriam mais 

sucesso em segurar as fêmeas (Anderson e Vitt, 1990; Vitt e Caldwell, 2009).. 

Em relação ao tamanho do corpo entre as populações, foi observada diferença 

significativa entre todas as populações exceto entre fêmeas de T. hispidus. Em todos os 

casos onde foi observada diferença, os maiores lagartos são os da população da 

Caatinga. É possível que este ambiente, por ser em geral mais quente e com uma alta 

incidência de raios solares (Nimer, 1989), forneça uma maior quantidade de sítios 
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adequados para termorregulação dessas espécies. Isso permitiria que esses animais 

realizassem atividades de forrageio por períodos mais longos durante o dia. Além disso, 

as chuvas na Caatinga são bem mais escassas do que nos demais ambientes (Nimer, 

1989), o que permitiria que esses animais mantivessem essa atividade também por um 

período maior do ano. 

Modelos biomecânicos sugerem que lagartos que habitam solos mais rígidos 

podem apresentar membros mais curtos (Kohlsdorf, Garland Jr et al., 2001; Rosenblum 

e Harmon, 2011). É possível que as diferenças no tamanho dos membros encontradas 

entre algumas das populações sejam explicadas por esses modelos. Os ambientes 

estudados apresentam diferenças consideráveis no substrato utilizado pelas espécies. Na 

Caatinga, por exemplo, os solos são muito mais rígidos e pedregosos do que os demais, 

que em geral apresentam solos arenosos, como no caso da restinga. 

A maioria das variações morfológicas encontradas não pôde ser explicada por 

nenhum parâmetro medido nesse trabalho. Elas podem ser explicadas por fatores que 

não foram avaliados, como diferenças no ambiente de incubação (Qualls e Shine, 1998; 

Andrews, Mathies et al., 2000), densidade vegetacional (Grizante, Navas et al., 2010), 

diâmetro de troncos utilizados (Losos e Sinervo, 1989), ou tamanho das presas ingeridas 

(Metzger e Herrel, 2005; Daza, Herrera et al., 2009). Entretanto, a variação nessas 

características entre as populações é um fato observado, o que demonstra que elas não 

são explicadas apenas por fatores filogenéticos. 

Reprodução – Tanto características ambientais como padrões históricos parecem 

influenciar os parâmetros de história de vida dos lagartos (Dunham e Miles, 1985; Vitt, 

1992; Mesquita e Colli, 2010). Por exemplo, na região tropical os ciclos reprodutivos de 

diversas espécies de lagartos parecem sofrer influência direta da sazonalidade do 

ambiente em que se encontram. Lagartos de ambientes sazonais tendem a se reproduzir 
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sazonalmente, enquanto os que habitam regiões de clima mais constante ao longo do 

ano ou pouco previsível tendem a reproduzir-se continuamente (Vitt, 1982; Colli, 1991; 

Vitt, 1992; Mesquita e Colli, 2003). Essa resposta do ciclo reprodutivo à sazonalidade 

do ambiente pode ser consequência de variações na disponibilidade de recursos vitais 

como alimento (Vrcibradic e Rocha, 1998) e sítios adequados para postura de ovos 

(Brown e Shine, 2006). Taxas de predação de ovos e filhotes também podem variar em 

ambientes sazonais favorecendo a reprodução em uma época específica do ano 

(Chalcraft e Andrews, 1999). Lagartos que se reproduzem sazonalmente também 

tendem a ter ninhadas maiores, pois dedicam toda sua energia em um único momento 

reprodutivo no ano (Mesquita e Colli, 2010). 

Por outro lado, outras características mais restritas filogeneticamente como tipo 

de forrageio e morfologia também podem influenciar esses parâmetros (Huey e Pianka, 

1981). Por exemplo, forrageadores ativos, por se locomoverem mais do que os senta e 

espera, inclusive para escapar de predadores, em geral possuem ninhadas menores (Vitt 

e Congdon, 1978). Em contraste, os senta-e-espera utilizam cores crípticas como 

estratégia de escape de predadores, correndo menos e possuindo corpos mais robustos, o 

que lhes permite acomodar ninhadas maiores (Huey e Pianka, 1981; Magnusson, Paiva 

et al., 1985). O tamanho da ninhada também pode ser limitado por características 

ecológicas de cada espécie como o hábito do lagarto. Por exemplo, o hábito arborícola 

dos Anolis e o hábito saxícola dos Tropidurus semitaeniatus que utilizam frestas em 

rochas como refúgios, acabam impedindo esses animais de gerarem ninhadas maiores 

do que um ou dois ovos (Vitt, 1981; Roff, 1992). 

Como esperado, os C. ocellifer apresentaram um tamanho de ninhada muito 

menor do que os T. hispidus. Essa diferença pode ser um reflexo da estratégia de 

forrageio de cada espécie (Huey e Pianka, 1981; Magnusson, Paiva et al., 1985), pois os 
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C. ocellifer como típicos forrageadores ativos, possuem o corpo alongado e são bastante 

ativos. Essas características o impede de desenvolver ninhadas maiores, por ter um 

espaço limitado para acomodar os ovos ou aumentar a taxa de predação das fêmeas 

grávidas (Shine, 1980). Em contraste, o T. hispidus se mostrou bem menos ativo e com 

o corpo muito mais largo, o que lhe permite acomodar ninhadas maiores. Tamanhos de 

ninhada semelhantes podem ser encontrados em outras populações dessa espécie (Vitt, 

1992; Mesquita e Colli, 2010), o que corrobora a ideia de que essa característica é bem 

conservada filogeneticamente.  

Ambas as espécies apresentaram variação no ciclo reprodutivo entre os 

ambientes amostrados, mostrando que não há conservação filogenética muito forte 

nessa característica e que ela pode se adequar a características de cada ambiente. 

Aparentemente os T. hispidus estudados evitaram a época seca para reprodução, pois 

apresentaram um gradiente no ciclo reprodutivo entre os ambientes: contínuo no 

ambiente de floresta, contínuo com um pico durante o período chuvoso na restinga e 

completamente sazonal na Caatinga, reproduzindo-se durante a estação chuvosa. A 

imprevisibilidade das chuvas na Caatinga não parece fazer com que a reprodução dessa 

espécie seja contínua. Vitt (1992) já havia observado o padrão de reprodução sazonal 

dessa espécie na Caatinga, entretanto em seu trabalho, esses animais reproduziram-se 

durante a estação seca. É possível que variações dentro do mesmo bioma influenciem de 

forma diferente o ciclo reprodutivo dessa espécie. 

Já os C. ocellifer reproduziram-se continuamente na Caatinga e na restinga e 

sazonalmente (estação chuvosa) no ambiente de tabuleiro. Para esta espécie parece que 

o ciclo reprodutivo das populações respondeu como esperado à sazonalidade do 

ambiente (Vitt e Colli, 1994; Mesquita e Colli, 2003). Na Caatinga, onde as chuvas são 

mais imprevisíveis que nos demais ambientes, a espécie se reproduziu ao longo de todo 
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o ano. Esse mesmo padrão foi encontrado nos lagartos da restinga, onde a proximidade 

do mar torna a umidade bem mais elevada e as chuvas mais fortes, o que deve diminuir 

o contraste entre a época seca e a chuvosa. No tabuleiro onde há uma sazonalidade bem 

marcada e, por ser uma área muito aberta, há um contraste maior entre a época seca e 

chuvosa, os C. ocellifer reproduziram-se sazonalmente e durante o período seco.  

O fato de cada espécies ter apresentado ciclos reprodutivos diferentes no mesmo 

ambiente mostra que não há uma influência simples entre as características do ambiente 

e o ciclo reprodutivo de lagartos em geral. O que ocorre é uma interação entre as 

características do ambiente e características ecológicas de cada espécie, que faz com 

que elas apresentem respostas distintas aos mesmos fatores ambientais. 

Apesar da diferença observada no período reprodutivo das duas espécies, não foi 

observada nenhuma diferença entre o tamanho da ninhada dos lagartos entre os 

ambientes. Esse pode ser o tamanho de ninhada máximo que essas espécies podem 

comportar, de modo que, mesmo que as populações de reprodução sazonal possam 

acumular energia para o período reprodutivo, elas não podem adotar uma ninhada maior 

do que a observada. 

Os resultados obtidos nesse trabalho mostram que tanto fatores históricos quanto 

ecológicos influenciam os padrões encontrados nas características dessas espécies, ao 

longo de sua distribuição. Algumas características parecem ser mais suscetíveis a 

variações no ambiente do que outras, como foi o caso do ciclo reprodutivo, enquanto 

que outras parecem ser mais restritas como tamanho da ninhada e temperatura corpórea. 

Entretanto, as variações não ocorrem da mesma forma nem intensidade em cada 

espécie, mostrando que o ambiente influencia cada uma de forma diferenciada, 

provavelmente como consequência de diferenças na forma como essas espécies 

interagem com o ambiente. 
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TABELAS 

Tabela 1 – similaridade no uso de microhábitat entre C. ocellifer e T. hispidus de Caatinga, 

restinga, floresta e tabuleiro, representado através do índice de sobreposição de Pianka. 

 C. ocellifer 

Caatinga Restinga Tabuleiro 

T. hispidus 

Caatinga - 0,78 0,37 

Restinga 0,83 - 0,75 

Floresta 0,76 0,60 - 
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Tabela 2 – Atividade, temperaturas e largura de nicho de microhábitat de populações de T. hispidus e C. ocellifer de Caatinga, restinga, floresta e tabuleiro. 

 
T. hispidus C. ocellifer 

 
Floresta Restinga Caatinga Tabuleiro Restinga Caatinga 

n 
      

Quando avistado 
      

Parado 124 129 108 39 34 29 

Movendo-se 10 12 16 72 69 93 

Após aproximação 
      

Parado 84 53 35 8 9 15 

Movendo-se 50 88 89 103 94 107 

Índice de atividade (Avistado) 0,07 0,08 0,13 0,65 0,67 0,76 

Índice de atividade (Após aprox.) 0,37 0,62 0,72 0,93 0,91 0,88 

Temperatura cloacal 34,18 ± 2,62 34,85 ± 2,75 34,23 ± 2,67 37,76 ± 2,70 38,08 ± 2,27 37,95 ± 2,60 

Temperatura do substrato 32,22 ± 2,86 33,59 ± 3,92 31,98 ± 3,47 36,58 ± 5,92 37,82 ± 4,66 35,27 ± 4,29 

Temperatura do ar a 5 cm 30,26 ± 2,00 30,96 ± 2,69 30,55 ± 3,02 34,84 ± 4,39 32,76 ± 1,81 32,50 ± 2,91 

Temperatura do ar 29,56 ± 1,21 30,42 ± 2,21 30,37 ± 2,59 33,16 ± 2,32 31,18 ± 1,67 31,38 ± 2,36 

Largura de nicho de microhábitat 16,07 2,79 8,28 2,86 2,77 2,19 
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Tabela 3 – Parâmetros de história de vida de T. hispidus e C. ocellifer de ambientes de Caatinga, restinga, floresta e tabuleiro. 

 T. hispidus C. ocellifer 

 Caatinga Restinga Floresta Caatinga Restinga Tabuleiro 

 M F M F M F M F M F M F 

Menor lagarto (mm) 41 49 30 40 28 35 37 39 31 32 28 28 

Maior lagarto (mm) 143 95 110 91 109 89 79 73 73 70 67 73 

Tamanho de maturidade (mm) 72 71 78 69 74 64 49 54 48 52 45 44 

Tamanho da ninhada             

Médias 7,56 ± 3,50 6,59 ± 1,51 5,86 ± 1,66 2,03 ± 0,52 1,5 ± 0,61 1,91 ± 0,74 

Amplitude 2 – 16 4 – 11 1 - 10 1 – 3 1 – 3 1 - 4 

Tamanho da amostra 16 37 51 34 20 35 
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Tabela 4 – Índice de importância das presas de Cnemidophorus ocellifer e Tropidurus hispidus de Cabaceiras, Barra do Cunhaú, Rebio Guaribas 

e João Pessoa. Em negrito estão os valores maiores de cada população. Estômagos vazios ou com conteúdo não identificado, foram descartados. 

 

Cnemidophorus ocellifer   Tropidurus hispidus 

 

Restinga Caatinga Tabuleiro   Restinga Caatinga Floresta 

 

SA MS SA MS SA MS 

 

SA MS SA MS SA MS 

Acari 0,00 0,00 2,92 2,61 0,00 0,00 

 

0,00 0,00 1,51 1,64 0,80 0,80 

Annelida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,40 0,34 

Araneae 25,65 28,60 12,94 13,75 14,30 14,76 

 

10,47 11,18 9,99 10,63 11,82 12,69 

Blattodea 2,76 1,25 2,64 2,21 3,99 5,04 

 

0,22 0,21 0,35 0,48 1,81 1,59 

Chilopoda 0,42 0,34 0,00 0,00 0,48 0,82 

 

1,01 0,93 0,54 0,54 4,28 3,71 

Coleoptera 17,32 18,01 17,01 18,75 11,14 11,26 

 
26,47 27,00 29,11 30,95 17,82 18,23 

Diplopoda 0,00 0,00 0,62 0,61 0,18 0,16 

 

0,00 0,00 1,77 1,74 0,53 0,54 

Diptera 1,41 1,47 0,00 0,00 0,54 0,66 

 

1,82 1,86 2,74 2,81 1,17 1,16 

Gastropoda 3,13 2,80 5,47 6,49 0,00 2,80 

 

2,91 3,14 2,08 2,48 2,37 2,74 

Hemiptera 13,63 14,28 4,52 5,89 4,95 5,56 

 

17,96 20,58 10,59 12,52 17,38 16,25 

Hymenoptera 

            Alados 2,20 2,15 0,63 1,33 2,70 3,82 

 

9,51 9,93 16,32 16,96 17,62 18,23 

Formicidea 18,85 16,67 2,90 3,29 7,92 8,51 

 
53,91 50,67 43,06 44,47 61,00 60,63 

Isopoda 0,60 0,59 0,31 0,32 0,00 0,00 

 

2,16 2,41 1,10 1,11 1,24 1,44 

Isoptera 10,01 9,73 31,54 17,77 17,78 9,47 

 

8,96 7,01 4,90 3,45 9,63 8,51 

Lagarto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

1,34 0,57 0,00 0,00 0,48 0,53 

Larva de inseto 45,97 42,69 54,34 56,99 20,59 19,86 

 

19,81 18,20 36,77 36,81 16,83 18,39 

Lepidoptera 2,30 2,24 4,86 3,83 0,82 0,74 

 

2,74 2,41 2,22 2,17 1,91 1,96 

Mantodea 0,00 0,00 0,55 0,56 1,32 1,33 

 

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

Odonata 0,00 0,00 0,00 0,00 0,94 1,06 

 

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

Orthoptera 9,03 7,80 10,28 13,83 33,11 34,87 

 

5,57 5,59 7,49 8,87 8,78 8,38 

Ovos de Squamata 0,00 0,00 0,00 0,00 1,55 0,45 

 

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

Penas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

0,00 0,00 0,65 0,73 0,00 0,00 
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Pseudoscopionida 0,00 0,00 0,66 0,67 0,00 0,00 

 

0,00 0,00 0,27 0,27 1,70 1,79 

Pupa 0,00 0,00 0,00 0,00 1,04 0,73 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,32 0,29 

Scorpionida 0,00 0,00 0,00 0,00 4,74 2,29 

 

0,00 0,00 0,65 0,60 0,41 0,40 

Dermaptera 3,80 3,84 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

2,94 3,05 0,00 0,00 1,39 1,42 

Matéria Vegetal 3,08 3,39 0,63 0,37 7,96 4,88 

 
31,80 30,57 35,18 27,81 28,84 27,99 

Largura de nicho (número) 5,28 5,99 2,44 3,93 5,18 7,46 

 

2,24 3,48 4,33 4,66 2,18 2,60 

Largura de nicho (volume) 4,10 5,83 2,58 3,63 5,12 8,83 

 

4,69 7,05 3,56 5,86 5,57 5,94 

Largura de nicho (volume + número) 4,69 5,91 2,51 3,78 5,15 8,15 

 

3,47 5,27 3,94 5,26 3,87 4,27 

Riqueza 16  17  19  

 

17  20  23  

Homogeneidade 0,29 

 

0,15 

 

0,27 

  

0,2 

 

0,2 

 

0,17 

 Número de estômagos analisados 123 113 215 

 

163 128 129 
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Tabela 5 – Comparação entre o tamanho do corpo de Tropidurus hispidus e Cnemidophorus ocellifer de populações de Caatinga, restinga, 

tabuleiro e floresta atlântica. 

 

   

 

 

Caatinga Restinga Tabuleiro/Floresta F p 

Cnemidophorus ocellifer 

Fêmeas 3,98 ± (0,10) 3,88 ± (0,11) 3,76 ± (0,16) 30,22 <0,001 

Machos 4,02 ± (0,16) 3,84 ± (0,20) 3,87 ± (0,17) 15,34 <0,001 

Tropidurus hispidus 

Fêmeas 4,41 ± (0,11) 4,39 ± (0,09) 4,4 ± (0,10) 0,41 0,66 

Machos 4,71 ± (0,22) 4,60 ± (0,14) 4,62 ± (0,14) 3,57 0,03 
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Tabela 6 – Médias de cada variável morfométrica de machos e fêmeas adultos de Cnemidophorus ocellifer de ambientes de Caatinga, restinga e 

floresta atlântica. Asteriscos indicam que a medida contribuiu significativamente para diferenças de forma entre populações. 

C. ocellifer 

Caatinga   Restinga   Tabuleiro 

F M 

 

F M 

 

F M 

CRC 62,91 ± (5,17) 63,40 ± (7,30) * 56,30 ± (6,15) 59,64 ± (7,19) * 59,04 ± (5,04) 55,98 ± (8,37) * 

Comprimento da Cauda 139,8 ± (11,95) 145,58 ± (17,87) * 116,73 ± (12,69) 123,56 ± (15,03) * 130,70 ± (10,18) 126,19 ± (19,78) * 

Largura do corpo 13,07 ± (2,17) * 11,98 ± (1,67) 9,15 ± (2,13) * 9,96 ± (1,92) 11,05 ± (1,80) * 9,92 ± (1,90) 

Altura do corpo 9,47 ± (1,36) 9,22 ± (1,68) 7,27 ± (1,72) 7,89 ± (1,58) 8,11 ± (1,34) 7,73 ± (1,35) 

Largura da Cabeça 8,68 ± (0,56) 9,58 ± (1,36) 7,80 ± (0,95) 8,69 ± (1,43) 8,37 ± (0,71) 8,52 ± (1,4) 

Altura da Cabeça 7,04 ± (0,51) 7,87 ± (1,22) * 6,62 ± (0,90) 7,59 ± (1,15) * 6,79 ± (0,59) 6,99 ± (1,15) * 

Comprimento da cabeça 14,33 ± (0,92) * 15,55 ± (2,06) * 14,54 ± (2,30) * 15,59 ± (2,48) * 13,70 ± (1,18) * 13,85 ± (2,21) * 

Membro anterior 21,77 ± (1,70) 22,81 ± (2,67) * 18,57 ± (2,49) 20,25 ± (2,88) * 20,73 ± (1,80) 20,45 ± (3,03) * 

Membro posterior 43,60 ± (2,67) * 45,99 ± (4,86) 35,52 ± (4,58) * 38,48 ± (4,77) 40,77 ± (2,97) * 40,54 ± (5,15) 
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Tabela 7 – Médias de cada variável morfométrica de machos e fêmeas adultos de Tropidurus hispidus de ambientes de Caatinga, restinga e 

floresta atlântica. Asteriscos indicam que a medida contribuiu significativamente para diferenças de forma entre populações. 

T. hispidus 

Caatinga   Restinga   Floresta 

F M 

 

F M 

 

F M 

CRC 79,77 ± (6,80) 98,40 ± (14,81) 79,76 ± (6,40) 93,34 ± (9,09) 78,12 ± (6,03) 91,26 ± (9,90) 

Comprimento da Cauda 130,69 ± (10,75) 160,22 ± (19,90) 132,78 ± (10,79) 156,87 ± (13,82) 125,85 ± (8,77) 145,62 ± (14,26) 

Largura do corpo 23,55 ± (3,89) 26,76 ± (5,19) 22,24 ± (2,99) 23,47 ± (2,423) 23,55 ± (2,83) 24,15 ± (2,39) 

Altura do corpo 13,58 ± (2,18) 17,49 ± (3,56) 13,56 ± (1,76) 15,243 ± (2,12) 13,41 ± (1,60) 15,16 ± (1,85) 

Largura da Cabeça 15,48 ± (1,34) * 21,18 ± (4,15) 14,79 ± (1,26) * 18,856 ± (2,59) 14,87 ± (1,23) * 18,68 ± (2,42) 

Altura da Cabeça 9,59 ± (0,89) * 13,21 ± (3,12) 9,26 ± (0,78) * 11,813 ± (1,77) 9,05 ± (0,61) * 11,53 ± (1,65) 

Comprimento da cabeça 17,49 ± (1,28) 23,26 ± (3,78) * 17,53 ± (1,45) 22,05 ± (2,32) * 17,30 ± (1,08) 21,50 ± (2,48) * 

Membro anterior 36,72 ± (2,95) 45,19 ± (6,43) 37,27 ± (2,51) 43,844 ± (4,17) 37,28 ± (2,13) 43,25 ± (4,25) 

Membro posterior 56,75 ± (4,29) * 70,75 ± (9,00) * 57,79 ± (4,02) * 68,945 ± (6,06) * 57,98 ± (2,96) * 68,18 ± (5,62) * 
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Tabela 8 – Similaridade da dieta de T. hispidus e C. ocellifer entre populações de Caatinga, restinga, floresta atlântica e Tabuleiro. 

    T. hispidus 

  

Restinga Caatinga Floresta 

C. ocellifer 

Restinga x 0,95 0,98 

Caatinga 0,88 x 0,92 

Tabuleiro 0,74 0,74 x 
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FIGURAS 

 
Figura 1 – Proporções no uso de microhábitat por Cnemidophorus ocellifer em 

ambientes de Caatinga, restinga e tabuleiro. 
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Figura 2 – Proporções no uso de microhábitat por Tropidurus hispidus em ambientes de 

Caatinga, restinga e floresta atlântica. 
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Figura 3 – Proporção mensal de machos (Barra clara) e fêmeas (Barra escura) 

reprodutivos de Tropidurus hispidus em ambientes de Caatinga, restinga e floresta. 

Médias de precipitação diária de cada mês estão representadas pela linha preta. 

Números sobre as barras indicam o total de adultos no mês. 
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Figura 4 – Proporção mensal de machos (Barra clara) e fêmeas (Barra escura) 

reprodutivos de Cnemidophorus ocellifer em ambientes de Caatinga, restinga e 

tabuleiro. Médias de precipitação diária de cada mês estão representadas pela linha 

preta. Números sobre as barras indicam o total de adultos no mês 
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Figura 5 – Valores mensais de Comprimento Rostro-Cloacal de Tropidurus hispidus de 

ambientes de Caatinga, restinga e floresta atlântica. 
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Figura 6 - Valores mensais de Comprimento Rostro-Cloacal de Cnemidophorus 

ocellifer de ambientes de Caatinga, restinga e tabuleiro. 
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