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RESUMO 

 

A avaliação dos processos que governam a estrutura das taxocenoses de lagartos requer 

diversas linhas de estudos, pois várias são as forças que podem coordenar os padrões na 

utilização de recursos. A nível intrapopulacional a variação no consumo de itens 

alimentares pode ser gerada através da especialização individual, este fenômeno é 

considerado um mecanismo que reduz a competição intraespecífica, pois populações 

com grande amplitude de nicho alimentar podem ser constituídas de indivíduos que 

usam diferentes subconjuntos de recursos disponíveis. O presente trabalho está dividido 

em dois capítulos. O primeiro comparou o uso do espaço e de alimentos de lagartos a 

condições contrastantes, e o segundo avaliou o grau de especialização individual 

utilizando duas populações de Tropidurus hispidus como modelo. O trabalho foi 

desenvolvido entre outubro/2012 a setembro/2013 em duas áreas, o Refúgio de Vida 

Silvestre Mata do Junco (RVSMJ), área de Mata Atlântica, e o Monumento Natural 

Grota do Angico (MNGA), área de Caatinga, ambas no estado de Sergipe. Foram 

utilizadas informações sobre os nichos espacial e alimentar e suas relações com fatores 

ecológicos e históricos. As taxocenoses investigadas não se mostraram estruturadas em 

relação ao uso dos recursos espaciais e alimentares. Maiores larguras e menores 

sobreposições de nicho (espacial e alimentar) foram observadas em geral para as 

espécies do MNGA. Variações na vegetação nos períodos de chuva e seca promovem 

diferentes oportunidades no uso de recursos para esta taxocenose e a alta diversidade e 

abundância de espécies geram pressões competitivas que causam maior diversificação 

no uso de recursos. No RVSMJ a grande quantidade de recursos disponível e as 

diferenças nos aspectos ecológicos das espécies evidenciam uma falta de competição 

que possibilitam uma alta sobreposição. A Influência da filogenia foi verificada apenas 

para o uso de microhábitats nas espécies do RVSMJ, mostrando diferenças históricas 

somente para os grupos mais basais (Scleroglossa x Iguania). Adequações as condições 

e recursos locais foram observadas para a espécie Tropidurus hispidus que mostrou 

diferentes amplitudes de nichos em cada área. O maior grau de especialização 

individual para as populações de Tropidurus hispidus ocorreu no MNGA onde esta 

espécie era mais abundante.  

Palavras Chave: Espaço, Alimentos, Taxocenose, Lagartos, Mata Atlântica e Caatinga. 
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Abstract 

A review on the process that governs the structure of assemblages of lizards requires 

several lines of studies, because there are several forces that can coordinate patterns of 

resources use. Within intra-population level the variation in the consumption of food 

items can be generated through individual specialization, this phenomenon is considered 

as a mechanism that reduces intraspecific competition because populations with a large 

niche breadth may consist of individuals who use different subsets of available 

resources. This work is divided into two chapters. The first experiment compared the 

use of space and food by the lizards in contrasting conditions, and the second assessed 

the degree of individual specialization of two populations of Tropidurus hispidus. The 

study was conducted between October/2012 and September/2013 in two areas, the 

Refugio da Vida Silvestre Mata do Junco (RVSMJ) in the Atlantic Forest, and the 

Monumento Natural Grota Angico (MNGA) in the Caatinga, both in the state Sergipe. 

Information about the spatial and food niches and their relationships with ecological and 

historical factors were used. The assemblages investigated were not structured in 

relation to the use of space and food resources. Smaller widths and larger niche overlaps 

(space and food) were observed in general for species in MNGA. Changes in vegetation 

during the rainy and dry periods provide different opportunities in the use of resources 

for this assemblage and the high diversity and abundance of species generate 

competitive pressures that cause greater diversification in the use of resources. In 

RVSMJ the large amount of resources available and the differences in the ecological 

aspects of the species show a lack of competition which enable a high niche overlap. 

The Influence of phylogeny was observed only for the microhabitat use by species in 

the RVSMJ, showing differences only for historical basal groups (Scleroglossa x 

Iguania). Adaptations to local conditions and resources were observed for the species 

Tropidurus hispidus that showed different amplitudes of niches in each area. The 

highest degree of specialization for individual populations of Tropidurus hispidus 

occurred in MNGA where this species was more abundant.  

Keywords: Space, Food, assemblage, Lizards, Mata Atlântica and Caatinga.  
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1. Introdução Geral 

Estrutura de Taxocenoses 

Os fatores que dirigem a forma de utilização de recursos e que definem a estrutura de 

uma taxocenose, conjunto de espécies filogeneticamente próximas que coexistem em 

um mesmo espaço geográfico (Ricklefs & Miller, 1999), foram bastante debatidos nas 

últimas décadas (Begon, et al 2007). Entender quais são estes fatores é fundamental 

para a conservação e para o estudo da ecologia de taxocenoses naturais (França & 

Araújo, 2007).  

Interações biológicas como a competição interespecífica foi argumentada como um dos 

principais agentes influenciadores da organização não aleatória das taxocenoses 

(Pianka, 1974; Diamond, 1975; Gilpin & Diamond, 1982; Schoener, 1986), e que 

podem levar também à diversificação das espécies (Williams, 1972; Parnel & 

Streelman, 2011). Embora o destaque normalmente dado a competição, alguns trabalhos 

não conseguiram provar que esse tipo de interação seja o principal agente estruturador 

das taxocenoses (Ricklefs, 2003; Mesquita, 2006). Além disso, analisar a competição 

como fator predominante, subestima outras interações como predação, mutualismo, 

parasitismo, entre outras que também colaboram com este processo (Brooks et al, 1979; 

McLennan, 1993; Vitt & Caldwell, 2009). 

Novos apontamentos têm aumentado a complexidade para compreensão da organização 

das taxocenoses, e a hipótese da heterogeneidade do hábitat tornou-se uma das pedras 

angulares da ecologia, pois postula que hábitats estruturalmente mais complexos podem 

oferecer mais oportunidades de nichos (MacArthur, 1967; Tews et al., 2004), intervindo 

na interação e na partilha de recursos entre as espécies (Chesson & Huntly, 1997). 

Somado a heterogeneidade do hábitat, a oferta de recursos no ambiente torna possível a 
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existência de organismos competidores, uma vez que os recursos não limitam a 

sobrevivência e a reprodução das espécies (Gotelli & Graves, 1996). Porém quando o 

recurso é limitante e há o efeito competitivo, as forças evolutivas, a heterogeneidade do 

hábitat e os vários itens disponíveis no ambiente favorecem mudanças na utilização de 

recursos, permitindo a coexistência das espécies (Pianka, 1973; Connell, 1980). Tão 

importante quanto a heterogeneidade do hábitat, as interações de fatores abióticos, como 

temperatura, sazonalidade, umidade, mudanças temporais, efeitos estocásticos, entre 

outros, são componentes modeladores da estrutura das taxocenoses (Harvey, & May, 

1983; Buckley & Jetz, 2010; Dell et al, 2013). O resultado destas interações, em 

diferentes habitats, atua como forças seletivas locais que promovem mudanças nos 

aspectos ecológicos das espécies (Parmesan, 2006; Ahmadzadeh et al., 2013; 

Wollenberg et al, 2013). Por esta razão o estudo comparativo de taxocenoses em 

diferentes habitats é de suma importância para avaliar as respostas ecológicas das 

espécies submetidas a pressões seletivas variadas.  

Efeito histórico pode ser definido como a integração de acontecimentos durante um 

longo período de tempo, que resulta na acumulação de características herdadas pelas 

espécies e que afeta a coexistência e a diversidade das mesmas (Ricklefs e Schluter 

1993). Recentemente, métodos filogenéticos estão sendo estudados, a fim de avaliar as 

hipóteses da inércia evolutiva sobre os padrões de uso de recursos (Losos, 1994; 

Mesquita et al, 2006; Garda et al, 2013). Tendo em vista que diferentes formas de 

aquisição de recursos são causadas por divergências históricas entre as linhagens 

evolutivas (Losos, 1996).  Evidências de fatores históricos incluem a falta de distinção 

de características ecológicas (ex. uso de microhabitats e dietas) entre espécies 

estreitamente relacionadas, independentes da área em que residem. Divergência de 

características ecológicas entre as espécies estreitamente relacionadas é vista como 
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evidência da importância de fatores ecológicos (Brooks & McLennan 1991; Losos 

1996; Mesquita, 2007). 

 

Especialização individual 

Segundo a teoria do nicho todos os indivíduos de uma população utilizam os recursos 

disponíveis de maneira semelhante (Hutchinson, 1957; Schoener, 1989). Porém estudos 

tem revelado que dentro de uma mesma população ocorrem variações no nicho (Van 

Valen, 1965; Schoener, 1968; Roughgarden, 1972). Schoener (1986) propôs que estas 

variações ocorreriam em decorrência de diferenças sexuais e na idade dos indivíduos. 

No entanto indivíduos de mesma classe e sexo podem apresentar variação no nicho, 

sendo este fenômeno conhecido por especialização individual (Bolnick et al, 2003). Van 

Valen (1965) foi um dos pioneiros no estudo da variação do nicho dentro de uma 

população e postulou que populações generalistas quanto ao uso de recursos seriam 

compostas por indivíduos especialistas que utilizavam diferentes partes do recurso.   

A especialização individual foi explicada como uma consequência da expansão do 

nicho populacional devido a liberação competitiva (Bolnick et al, 2003). Dessa forma, 

na ausência de competição os indivíduos podem utilizar der forma mais ampla os 

recursos disponíveis no ambiente. Os mecanismos que limitam a especialização 

individual seriam os trade offs (Stearns, 1992), uma vez que indivíduos que se 

especializam em um tipo de presa “A” perde a eficiência na aquisição de uma presa 

“B”, desta forma indivíduos especialistas utilizam partes mais estreitas do recurso 

(Costa, 2008).  

O grau de especialização individual pode variar entre as populações, e vários são os 

motivos que foram integrados como possíveis causadores deste tipo de fenômeno, como 

a competição inter e intraespecífica, o oportunismo ecológico e a predação (Araújo et al, 
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2011). O fato é que a variação intraespecífica na utilização de recursos revela uma série 

de implicações ecológicas e evolutivas para populações naturais (Bolnick et al, 2003), 

tendo em vista que ela reduz a competição intraespecífica (Bolnick, 2004; Bolnick et al, 

2007) e desta forma os efeitos da competição interespecífica serão diferenciados para 

indivíduos que usem diferentes faixas do recurso (Taper & Case, 1985). 

 

2. Objetivos 

2.1 Objetivo Geral 

 

Comparar os nichos espacial e alimentar de duas taxocenoses de lagartos do 

estado de Sergipe, submetidas a condições contrastantes, e suas relações com fatores 

ecológicos e históricos, bem como verificar o grau de especialização individual 

utilizando duas populações de  Tropidurus hispidus como modelo.  

 

2.2 Objetivos específicos 

 

I. Verificar a composição de espécies de lagartos de cada taxocenose e a 

forma com que estas estão distribuídas no espaço;  

II. Descrever as dietas das espécies de lagartos de cada taxocenose e suas 

relações com as disponibilidades de presas locais; 

III. Verificar se as taxocenoses de lagartos trabalhadas estão 

estruturalmente organizadas com base no uso dos recursos espaciais e 

alimentares;  

IV. Investigar se os padrões de uso de recursos espaciais e alimentares dos 

lagartos de cada área estão mais relacionados a fatores ecológicos ou 

históricos.  

V. Avaliar se o grau de especialização individual de Tropidurus hispidus 

está relacionado com a abundância local da espécie. 
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3. Hipóteses  

 

a) Componentes da História de vida dos lagartos como o nicho espacial e a dieta 

estão mais relacionados com a disponibilidade de recursos que eles encontram 

nos habitats do que com a evolução filogenética de cada táxon. 

b) O grau de especialização individual será maior em populações com maior 

abundância de indivíduos. 
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Resumo: Entender quais são os processos que governam a estrutura das taxocenoses de 

lagartos sempre foi um grande desafio, que requer diversas linhas de estudos.  O 

presente estudo comparou o uso espaço e de alimentos por lagartos submetidos a 

condições contrastantes. O trabalho foi desenvolvido entre outubro de 2012 a setembro 

de 2013 em duas áreas, o Refúgio de Vida Silvestre Mata do Junco (RVSMJ), área de 

Mata Atlântica, e o Monumento Natural Grota do Angico (MNGA), área de Caatinga, 

ambas no estado de Sergipe. Foram utilizadas informações sobre os nichos espacial e 

alimentar e suas relações com fatores ecológicos e históricos. As taxocenoses 

investigadas não se mostraram estruturadas em relação ao uso dos recursos espaciais e 

alimentares. Porém Maiores larguras e menores sobreposições de nicho (espacial e 

alimentar) foram observadas em geral para as espécies do MNGA. Mudanças bruscas na 

vegetação nos períodos de chuva e seca promovem diferentes oportunidades no uso de 

mailto:brenomourac@gmail.com
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recursos para esta taxocenose e a alta diversidade e abundância de espécies geram 

pressões competitivas que causam maior diversificação no uso de recursos. No RVSMJ 

a grande quantidade de recursos disponível e as diferenças nos aspectos ecológicos das 

espécies evidenciam uma falta de competição que possibilitam uma alta sobreposição. A 

Influência da filogenia foi verificada apenas para o uso de microhábitats nas espécies do 

RVSMJ, mostrando diferenças históricas somente entre os grupos mais basais 

(Scleroglossa x Iguania). Talvez, por esta área sofrer menos flutuações nas condições 

ambientais, que exijam modificações nos nichos das espécies, a influência da história 

evolutiva na taxocenose seja mais evidente. Adequações as condições e aos recursos 

locais foram observadas para Tropidurus hispidus que mostrou diferenças quanto ao uso 

do espaço e dos alimentos, revelando maiores amplitudes de nicho na área da Caatinga e 

um estreitamento do nicho na área de Mata Atlântica. 

Palavras chave: Espaço, Alimentos, Taxocenose, Lagartos, Mata Atlântica e Caatinga. 

 

Abstract: Understanding what are the processes that govern the structure of lizards 

assemblages has always been a major challenge, which requires several lines of studies. 

This study compared the use of space and food by lizards submitted to contrasting 

conditions. The study was conducted from October 2012 to September 2013 in two 

areas, the Refúgio de Vida Silvestre Mata do Junco (RVSMJ), in the Atlantic Forest, 

and the Monumento Natural Grota do Angico (MNGA), in the Caatinga biome, both in 

the state Sergipe. We used information about the spatial and food niches and their 

relationships with ecological and historical factors. The assemblages investigated were 

not structured regarding the use of space and food resources. But bigger widths and 

smaller niche overlaps (space and food) were observed in general for species in MNGA. 

Abrupt changes in vegetation during rainy and dry periods provide different 

opportunities for the use of resources for this assemblage and the high diversity and 
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abundance of species generate competitive pressures that cause a greater diversification 

in the use of resources. In the RVSMJ the large amount of resources available and the 

differences in the ecological aspects of the species showed a lack of competition which 

enabled a high niche overlap. The phylogenetic influence was observed only for the use 

of microhabitat by the species in RVSMJ, and showed a historical difference between 

the basal groups (Scleroglossa x Iguania). Perhaps this area suffers less environmental 

fluctuations and due to it requires a change in the species niche, influencing the 

evolutionary history in the assemblage to be more evident. Adaptations to local 

conditions and resources were observed for Tropidurus hispidus which showed that 

differences in the use of space and food, enlarging the niche amplitudes in the area of 

Caatinga and narrowing it in the Atlantic Forest. 

Keywords: Space, Food, assemblage, Lizards, Atlantic rainforest and Caatinga. 

 

 

INTRODUÇÃO 

Lagartos são encontrados em diversos habitats, onde estão submetidos a diferentes 

condições e pressões (Vitt & Zani, 1976; Scheibe 1987; Pianka 1989; Pianka & Vitt, 

2003). Nesses habitats, ao longo do tempo, lagartos, bem como outros organismos 

procuram se organizar, de forma a minimizar possíveis efeitos negativos das interações 

locais, favorecendo assim a coexistência de várias espécies (Van Valen 1965; 

MacArthur & Levins, 1967; Pianka, 1973). Um conjunto de espécies filogeneticamente 

próximas, como os lagartos que coexistem em uma área, pode ser denominado como 

uma taxocenose (Ricklefs & Miller, 1999). O entendimento da distribuição das 

espécies, da forma de estruturação das taxocenoses e de quais fatores mais contribuem 

para estes arranjos, é algo bastante complexo. Muitas vezes requer investimentos em 

diferentes linhas, como interações ecológicas bióticas e abióticas, heterogeneidade 
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ambiental, disponibilidade de recursos e história evolutiva (Tews et al., 2004; Mesquita 

et al., 2006; Buckley & Jetz, 2010). 

A estrutura de uma taxocenose pode ser definida como padrões não aleatórios de uso de 

recursos entre espécies coexistentes (Winemiller & Pianka, 1990).  Aliado a esse 

contexto está a disponibilidade de recursos que possui um papel chave no nicho 

ecológico, fator determinante na sobrevivência e reprodução dos organismos 

(Hutchinson, 1957).  

Há um consenso geral, entre os ecólogos, de que a composição e a estrutura das 

taxocenoses são resultantes das interações dos organismos com o ambiente e com outras 

espécies que ocupam ou ocupavam a mesma área geográfica (Wiens, 1977; Adams, 

2007). Esse consenso está fundamentado na teoria do nicho (Hutchinson, 1957) e 

conceitua que relações ecológicas como predação, parasitismo e competição interferem 

nos nichos das espécies (Vitt & Caldwell, 2009). Com maior peso para a estruturação 

está a competição que leva à partilha de recursos, quanto maior for a divisão na 

utilização de recursos no ambiente, maior a possibilidade deste ambiente abrigar mais 

espécies (Pianka, 1974; Diamond, 1975).  

Adicionalmente, a hipótese da heterogeneidade ambiental é apontada como um dos 

princípios centrais da ecologia que traz contribuições fundamentais para entender a 

composição e estrutura das taxocenoses (Macarthur, 1967; Stiling, 1996).  

A diversidade biológica está intimamente relacionada com a complexidade estrutural do 

ambiente (Tews et al., 2004). Habitats estruturalmente complexos podem oferecer maior 

possibilidade de nichos e diversas formas de exploração de recursos que podem reduzir 

a sobreposição e afetar a estrutura da taxocenose (Maguire Jr, 1973; Pianka, 1974).  

Nas últimas décadas intensificou-se o estudo da filogenia como principal diretriz dos 

aspectos ecológicos para as espécies (Losos, 1996; Mesquita et al., 2006; Werneck, 



16 

 

2006; Garda et al., 2013). Esta linha de estudo nos traz o conceito de que as 

divergências ecológicas e a acumulação de espécies em um local é o resultado das 

interações de acontecimentos ecológicos e evolutivos durante um longo período de 

tempo, estas divergências são herdadas entre os grupos filogeneticamente próximos 

(Brooks, 1991; Brooks & Mclennan, 1993; Ricklefs & Schluter, 1993; Webb et al., 

2002).  

Não menos importante, as condições abióticas parecem ter um efeito relevante sobre as 

taxocenoses de lagartos, por serem ectotérmicos eles são sensíveis às temperaturas e 

seus aspectos ecológicos estão ligados a ela (Buckley & Jetz, 2010). Mesmo em regiões 

tropicais, ambientes áridos, como a Caatinga, possuem maior diversidade e abundância 

de espécies do que ambientes úmidos, pois as altas temperaturas, a produtividade 

primária imprevisível e a presença de arbustos e árvores esparsas favorecem os animais 

ectotérmicos, fornecendo abrigo e microhábitat para mais espécies arbóreas e de folhiço 

(Pianka, 1973; Morton & James, 1988; Rosumek et al., 2007).  

Alguns estudos sugerem padrões de utilização de recursos para várias espécies de 

lagartos (ex. Maia et al., 2011; Ribeiro & Freire 2011; Lisboa et al., 2012), no entanto, 

isto não quer dizer que outros aspectos da ecologia desses organismos sejam iguais em 

todas as populações. Pois, os fatores que moldam os nichos através da seleção natural 

são diferentes.  

Por exemplo, o nicho espacial pode variar entre indivíduos de mesma espécie, alguns 

trabalhos realizados com Ameivula ocellifera em habitats diferentes (Mesquita, 2001; 

Dias; Rocha, 2007) revelaram que este grupo diverge em sua preferência pelo substrato 

dando prioridade a areia e embaixo de moitas no Cerrado, e na restinga estas espécies 

preferiram substratos que se localizavam sob moitas. Já outras espécies como 

Tropidurus hispidus, mesmo sendo considerado generalista quanto ao uso do habitat, foi 
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encontrada usando predominantemente substratos rochosos tanto na Caatinga quanto na 

Mata Atlântica, sugerindo que talvez este seja um padrão histórico (Vitt & Carvalho, 

1995; Van Sluys et al., 2004; Santana, 2011).  

Com relação a dieta um estudo feito com Psychosaura macrorhyncha mostrou que a 

diversidade de espécies ingeridas variou significativamente entre as estações seca e 

chuvosa (Vrcibradic & Rocha, 2010). Ameivula ocellifera diferiu na frequência de 

presas ingeridas em habitats distintos, sendo os isópteras e ortópteras as presas mais 

frequentes numa área de transição entre Caatinga e campos rupestres (Menezes et al., 

2011), ortóptera e coleóptera foram as mais frequentes numa área de restinga na Paraíba 

(Santana et al., 2010). 

Considerando as proposições apresentadas, é importante verificar que nenhum dos 

fatores (interações ecológicas bióticas e abióticas, heterogeneidade ambiental, 

disponibilidade de recursos e efeitos históricos) pode ser avaliado de maneira isolada 

para explicar a estrutura e a composição das taxocenoses. Visto que a interação destes 

fatores pode exercer pressões seletivas locais distintas gerando respostas ecológicas 

diferentes em populações que formam as taxocenoses (Losos, 1996; Vitt & Pianka, 

2005; Parmesan, 2006; Ahmadzadeh et al., 2013).  

Assim, este trabalho buscou comparar o uso do espaço e de alimentos por lagartos de 

duas taxocenoses presentes em ambientes contrastantes (Mata Atlântica e Caatinga). 

Com base nestas informações foi verificado se os padrões de uso de recursos pelos 

representantes de cada taxocenose estão mais relacionados a fatores ecológicos ou 

históricos. 

MATERIAL E MÉTODOS 

Para analisar o uso do hábitat e de alimentos por lagartos em condições diferenciadas 

foram adotadas duas áreas, o Refúgio de Vida Silvestre Mata do Junco - RVSMJ 
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(10°32’S e 37°03’W) (Figura 1) e o Monumento Natural Grota do Angico – MNGA (9º 

41’S e 38º 31’W) (Figura 2), ambas situadas no estado de Sergipe. A primeira área, 

pertencente ao bioma Mata Atlântica, marcada por alta pluviosidade e constância dos 

regimes hídricos, e a segunda ao bioma Caatinga, região árida com fortes efeitos 

estocásticos, com baixa pluviosidade e períodos secos que se perduram por vários meses 

e até anos. 

 

 

Figura 1: Mapa da Unidade de Conservação Refúgio de Vida Silvestre Mata do Junco (RVSMJ) 
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Figura 2- Mapa da Unidade de Conservação Monumento Natural Grota do Angico (MNGA) 

 

 

O RVSMJ está localizado na parte sul do município de Capela (Figura 1), abrange uma 

área de 1520 hectares distribuída em fragmentos. As manchas florestais do RVSMJ 

abrigam remanescentes de Mata Atlântica sub decidual com estratificações bem 

definidas, apresentando fragmentos florísticos e importantes espécies vegetais (Dantas 

& Ribeiro, 2007), possui também níveis diferentes de regeneração causados por 

atividades antrópicas no passado (Santos et al., 2012).   A vegetação é arbórea com um 

dossel fechado, o clima é tropical e média anual pluviométrica de 1372 mm 

(classificação de Köppen Aw) (Ab’saber, 1977; Semarh, 2007). 

O MNGA possui uma área de 2183 hectares (Figura 2), o clima é do tipo tropical 

semiárido (Classificação de Köppen BSh)  e está inserido no domínio morfoclimático 

da Caatinga (Nimer, 1979; Ab’saber, 1999). As condições climatológicas locais são 

definidas por temperaturas elevadas durante o verão e acentuada amplitude térmica. A 

média pluviométrica anual de 380 a 760 mm são irregulares com períodos secos que 

duram sete meses (setembro a março) que evidenciam uma alta evapotranspiração e 
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períodos sub úmidos (abril a agosto) (Semarh, 2007). Possui relevo acidentado com o 

solo raso e associado aos fatores climáticos, permitem a formação de uma vegetação 

xerófita, arbustiva-arbórea rica em espécies (173 espécies), mas possui baixos valores 

de densidade (Silva et al., 2013). 

Observação e coleta de indivíduos 

Foram adotadas campanhas mensais de quatro dias, em cada área, entre outubro de 2012 

a setembro de 2013. Entre as coletas de cada área foi padronizado um intervalo de dois 

dias. Foi adotado o método de procura ativa aos animais durante o período diurno, e as 

coletas foram realizadas com elásticos, espingarda de pressão ou mão. Em cada 

campanha foram coletados até o máximo de cinco indivíduos de cada espécie de lagarto 

(Licença de coleta SEMARH: 03200001145/2012-6). Para cada indivíduo observado, 

coletado ou não, foram anotadas as seguintes informações: área, data, espécie e 

microhábitat utilizado. Animais coletados foram sacrificados com doses elevadas de 

anestésico (lidocaína 2%), fixados em formalina 10% e conservados em álcool 70% 

para posterior análise. Todos os espécimes coletados encontram-se depositados na 

Coleção Herpetológica da Universidade Federal de Sergipe (CHUSF). 

Disponibilidade de Presas 

A disponibilidade de presas foi estimada para as duas áreas de amostragem. Para isso 

foram utilizadas armadilhas de queda, pitfalls, constituídas de potes plásticos de 250 ml 

com uma solução composta de detergente líquido, água e álcool etílico nas proporções 

de 1:8:1, respectivamente (Aquino et al., 2006).  Em cada campanha foram utilizadas 16 

armadilhas por área, distribuídas em locais variados, de modo a abranger diferentes 

condições em que os lagartos pudessem estar presentes. Estas armadilhas ficaram ativas 

durante os horários de atividade dos lagartos avaliados, sendo abertas nas primeiras 
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horas da manhã e fechadas no final da tarde. Todo o material foi armazenado e 

etiquetado e posteriormente analisado em laboratório.  

Dieta 

Em laboratório os indivíduos tiveram seus estômagos removidos para análise do 

conteúdo estomacal em lupa, e os itens alimentares foram identificados até o menor 

nível taxonômico, normalmente ordem ou família (Almeida, 1998). Nas identificações 

foram adotadas as mesmas categorias taxonômicas para a disponibilidade de presas e 

dieta dos lagartos.  

Durante a triagem dos conteúdos estomacais, as presas encontradas inteiras foram 

medidas quanto aos maiores comprimento (c) e largura (l) com o auxílio de um 

paquímetro digital Mitutoyo
®
 (0,01 mm) e seus volumes estimados usando a fórmula do 

volume de um elipsóide (Magnusson et al., 2003): 

   
 

 
  

 

 
 
 

 
 

 
  

Um índice de valor de importância (IVI) foi calculado para verificar o quanto cada 

categoria de item alimentar participa na dieta das diferentes espécies, através da 

seguinte equação: 

    
        

 
 

 

onde F é a frequência, N o número e V o volume de presas, todos em porcentagem. 

As eletividades de recursos alimentares foram calculadas utilizando o Índice de Ivlev 

(Krebs, 1999): 

IEI = (ri-ni)/(ri+ni) 

onde IEI é o Índice de Eletividade de Ivlev para a presa i; ri é a porcentagem da presa 

na dieta; ni é a porcentagem de presa i no ambiente. Os valores deste índice variam 
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entre -1,0 e +1,0, sendo que os valores entre 0 e +1,0 indicam preferência e os valores 

entre 0 e -1,0 e 0  a  rejeição. 

As disponibilidades de presas de cada área foram comparadas por Kolmogorov-

Smirnov. Esta análise foi também utilizada para verificar possíveis diferenças entre as 

proporções numéricas de presas utilizadas por cada espécie e as disponíveis nas áreas 

em que se encontravam. 

Larguras e sobreposições de nicho. 

As larguras de nicho espacial e trófico foram calculadas através do inverso do índice de 

diversidade Simpson (Simpson, 1949) 

  
 

     
   

 

onde i é a categoria de microhábitat ou de presa, n é o número de categorias e p é a 

proporção da categoria i. 

Para caracterizar as espécies (em cada área) como especialistas ou generalistas quanto 

ao nicho espacial e alimentar, foi utilizado o índice de Levins (1968) padronizado. 

Conforme a equação: 

      
     

onde: Ba é o índice de Levins padronizado,  B refere-se ao inverso do índice de 

Simpson e N ao número de possíveis categorias de recurso. Este índice varia de 0 a 1, 

sendo que os valores próximos a 0 indicam nicho espacial ou trófico mais restrito e 

próximos a 1 mais amplo. Os resultados de Ba ≥0,5 foram atribuídos às espécies 

generalistas e Ba<0,1 às  especialistas (Krebs , 1999). 

As sobreposições de nicho espacial e alimentar das taxocenoses foram calculadas 

através do índice de sobreposição de Pianka (1973): 
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onde p representa a proporção da categoria de microhabitat ou de recurso alimentar, e j 

e k representam as espécies comparadas. Øjk varia de 0 (sem similaridade ou 

sobreposição) a 1 (similaridade ou sobreposição completa). Os dados foram processados 

no módulo de sobreposição de nicho do programa ECOSIM 5.0 (Gotelli & Entsminger, 

2010). Para as simulações foi adotado o algoritmo de randomização RA3, ideal para 

detectar padrões de sobreposição de nichos não aleatórios (Gotelli & Entsminger, 2000). 

 

Influência filogenética na dieta e uso do hábitat 

Para avaliar o efeito da filogenia na estruturação das taxocenoses foram utilizadas 

análises de ordenação filogenética canônica (Giannini, 2003). Essa análise é baseada na 

análise de correspondência canônica (Ter Braak, 1986). E consiste em obter uma 

estimativa dos efeitos históricos sobre um conjunto de variáveis biológicas através de 

métodos de ordenação. Para isso, foram construídas duas matrizes para cada tipo de 

situação avaliada, no caso, dieta e uso do hábitat, uma com dados filogenéticos (X) e 

outra com dados ecológicos (Y). A matriz filogenética X foi construída com base em 

uma árvore filogenética preexistente das espécies envolvidas e é composta por uma 

combinação de indicadores binários (0 e 1) para cada grupo monofilético. O número 1 é 

assinalado para a espécie que pertence a um dado grupo, e o 0 para as que não 

pertencem àquele grupo. Isso foi feito com todas as espécies até que se obtivesse uma 

matriz que represente a relação entre as espécies e os clados monofiléticos que as 

agrupam. A árvore filogenética utilizada para a matriz X foi construída segundo Pyron 

et al (2013). A segunda Matriz, Y, consiste nas proporções adotadas de cada categoria 

de recurso (presas ou substrato) por cada espécie. Em cada análise foi adotada 9.999 
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randomizações dos dados das matrizes originais, por meio de permutações de Monte 

Carlo. As duas áreas foram avaliadas separadamente. 

 

 

RESULTADOS 

Foram registrados 319 espécimens (58-RVSMJ e 261-MNGA) de lagartos 

correspondentes a 12 espécies (7-RVSMJ e 8-MNGA) (Tabela 1). As espécies mais 

abundantes no RVSMJ foram Tropidurus hispidus (43,10%), Ameiva ameiva (15,52%) 

e Coleodactylus meridionalis (15,52%) e já para o MNGA T. hispidus  (33,71%), 

Tropidurus semitaeniatus (24,13%) e Ameivula ocellifera (22,98%) (Tabela 1). Apenas 

T. hispidus e Salvator merianae foram comuns às duas áreas (Tabela 1).  

Micro Hábitat            

Nove tipos de microhábitats foram utilizados pelas espécies, sendo que em ambas as 

áreas os substratos mais adotados foram serrapilheira (RVSMJ - 48,27%; MNGA - 

23,80%) e bromélia (RVSMJ - 20,00%; MNGA - 14,28%; Tabela 1). Em relação às 

larguras de nicho espacial (microhábitats) as espécies do RVSMJ variaram de 1 

(Psychosaura macroryncha e Polychrus marmoratus) a 1,84 (S. merianae) (Tabela 1). 

Já as espécies do MNGA de 1 (S. merianae e Gymnodactylus geckoides) a 4,15 (T. 

hispidus) (Tabela 1). Os maiores valores do índice padronizado de Levins, referentes ao 

uso do substrato, foram observados para as espécies do MNGA (T. hispidus Ba=0,39 e 

A. ocellifera Ba=0,26; Tabela 1).  A média de sobreposição de nicho observada para o 

RVSMJ foi de 0,36 variando de 0 a 0,98, sendo essa maior do que a média esperada ao 

acaso (P=0,01) (Tabela 2).  As maiores sobreposições ocorreram entre C. meridionalis x 

A. ameiva, S. merianae x K. calcarata, S. merianae x C. meridionalis, K. calcarata x C. 

meridionalis e A. ameiva x K. calcarata (Tabela 2). Para o MNGA a média de 
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sobreposição de nicho observada foi de 0,19 variando de 0 a 1 e não houve diferença 

(P=0,384) entre a média observada e a esperada ao acaso (Tabela 3). Os maiores valores 

de sobreposição foram observados entre S. merianae x G. geckoides e B. heathi x A. 

ocellifera (Tabela 3). 

Disponibilidade de Presas 

Foram amostrados 71.377 espécimes (28.935 no RVSMJ e 42.442 no MNGA) divididos 

em 32 categorias (23 - RVSMJ e 31 - MNGA; 22 comuns às duas áreas; Tabela 4). No 

RVSMJ as categorias mais abundantes foram Collembola (71,91%), Formicidae 

(10,30%) e Acarina (5,27%) e no MNGA Collembola (62,68%), Coleoptera (8,30%), 

Acarina (7,80%), e Hemiptera (6,71%) (Tabela 4). As duas áreas apresentaram 

proporções semelhantes entre as categorias de presas, em potencial, amostradas (Dmax 

= 0,25 ; p=0,42 ). 

Dieta 

Foram analisados 346 estômagos (91 – RVSMJ e 226 – MNGA), desses 57 (18 – 

RVSMJ e 39 MNGA) estavam vazios. Foram encontradas 24 categorias de presas (18 - 

RVSMJ e 22 – MNGA; Tabela 4). As presas mais importantes (IVI) adotadas pelos 

lagartos no RVSMJ foram Araneae, Orthoptera, Coleoptera e Formicidae e para o 

MNGA Isoptera, Formicidae, Coleoptera e larvas de inseto (Tabela 4). Somente T. 

hispidus no RVSMJ e T. semitaeniatus não apresentaram diferenças (P>0,05) entre as 

suas dietas e as categorias de presas disponíveis (Tabela 4). Os índices de valor de 

importância das categorias de presas utilizadas variaram de 0,98 (Blattaria para T. 

hispidus) a 70,75 (Araneae para P. macroryncha) para o RVSMJ e de 0,35 

(Pseudoscorpiones para A. ocellifera) a 60,2 (Isoptera para G. geckoides) para o MNGA 

(Tabela 4).   
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As categorias que apresentaram alta eletividade positiva no RVSMJ foram Formicidae e 

Dermaptera para T. hispidus, Blattaria e Araneae para K. calcarata, Isoptera, larvas de 

inseto e Blattaria para C. meridionalis, Araneae e Coleoptera para P. macroryncha, 

Chilopoda e Blattaria para A. ameiva (Tabela 5). E no MNGA as categorias que 

apresentaram alta eletividade positiva foram Formicidae e Chilopoda para T. hispidus, 

Isoptera e larvas de inseto para B. heathi, Isoptera e larvas de inseto para T. 

semitaeniatus, Formicidae para V. rubricauda, Isoptera, larvas de inseto e Chilopoda 

para L. klugei, Isoptera, Pseudoscorpiones e Isoptera para G. geckoides e Isoptera e 

Pseudoscorpiones para A. ocellifera (Tabela 5). 

As larguras de nicho alimentar para os lagartos amostrados no RVSMJ variaram de 1,3 

(T. hispidus) a 4,5 (K. calcarata) para número e de 1,1 (P. macroryncha) a 4,0 (K. 

calcarata) para volume de presas adotadas (Tabela 4). No MNGA as larguras de nicho 

variaram de 1,2 (A. ocellifera) a 6,3 (L. klugei) para número e 2,1 (G. geckoides) a 6,6 

(L. klugei) para volume de presas ingeridas. Os maiores valores do índice padronizado 

de Levins foram observados para K. calcarata (Ba=0,88) no RVSMJ  e V. rubricauda 

(Ba=1,00)  no MNGA (Tabela 4). 

A média de sobreposição de nicho alimentar observada no RVSMJ foi 0,5 e 

significativamente maior que a esperada ao acaso (P< 0,05), variando de 0,12 (P. 

macroryncha x A. ameiva) a 0,76 (K. calcarata x P. macroryncha) (Tabela 2). Os 

valores mais elevados de sobreposição foram observados entre P. macroryncha x K. 

calcarata, T. hispidus x  A. ameiva e  A. ameiva x K. calcarata (Tabela 2). No MNGA a 

média de sobreposição de nicho observada foi 0,35 e significativamente maior que a 

esperada (P<0,05).  Os maiores valores de sobreposição foram encontrados entre T. 

hispidus x T. semitaeniatus, B. heathi x T. semitaeniatus, e T. semitaeniatus x L. klugei 

(Tabela 3).  
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Efeito Histórico 

Efeito filogenético só foi verificado para a taxocenose do RVSMJ em relação ao uso do 

microhábitat, sendo significativas as junções A/E (F=12,20; p=0,0034) e D (F=2,72; 

p=0,0055) (Figura 1;Tabela 6). As principais diferenças no nicho espacial foram com 

relação aos grupos que utilizaram preferencialmente a serrapilheira (A. ameiva, C. 

meridionalis, K. calcarata e S. merianae), troncos de árvores (T. hispidus) e tronco 

podre (P. macrohyncha) (Tabela 1).  

 

 

DISCUSSÃO 

Composição de Espécies e Uso dos Microhábitats 

Mesmo possuindo características e condições diferenciadas, as duas áreas apresentaram 

números aproximados de espécies para o período amostrado. Porém esses valores não 

representam aquilo que já se conhece para as áreas. No RVSMJ existe registro de pelo 

menos 10 espécies (Morato et al., 2011), enquanto que no MNGA 17 espécies já foram 

observadas (dados não publicados - Coleção Herpetológica da Universidade Federal de 

Sergipe – CHUFS). O número de espécies no RVSMJ, assim como os principais grupos 

encontrados (S. merianae, A. ameiva e Kentropyx calcarata) são semelhantes a outros 

remanescentes de Mata Atlântica (Condez, 2009; Salles et al, 2010; Moura et al, 2012; 

Teixeira 2001), da mesma forma acontece no MNGA (T. hispidus, T. semitaeniatus, A. 

ocellifera, A. ameiva, V. rubricauda e L. klugei) em relação a outras áreas de Caatinga 

(Borges et al, 2005; Arzebe et al 2005; Rocha & Rodrigues, 2005).  

As diferenças nos números de espécies observadas em cada área, durante o período do 

estudo, e os conhecidos para cada localidade podem refletir a metodologia adotada. 

Como os ambientes só foram vistoriados durante o dia, algumas espécies de hábitos 
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noturnos podem ter sido excluídas. O método também favorece a captura de grupos que 

são, em geral, mais abundantes e com maiores áreas de vida como T. hispidus, T. 

semitaeniatus, A. ocellifera, A. ameiva, S. merianae e C. meridionalis. Porém algumas 

espécies possuem movimentações discretas, hábitos crípticos e tamanhos corporais 

pequenos, o que dificulta seu encontro, demonstrando a importância da combinação de 

métodos para uma amostragem mais completa (Velho, 2011). Como exemplo, as 

armadilhas de queda para espécies terrícolas e algumas fossoriais (Cechin & Martins 

2000), armadilhas de cola para as espécies arborícolas ou que ocupam locais de difícil 

acesso, como bromélias, moitas e arbustos (Rodda et al., 2001; Ribeiro et al., 2006) e 

triagem do folhiço, para espécies que adotam esse substrato (Rocha et al, 2001).   

A abundância e a diversidade superior do MNGA estão relacionadas com as 

características abióticas e bióticas do ambiente. O principal colaborador pode ser a alta 

temperatura (Buckley & Jetz, 2010), pois ela propicia um melhor desempenho 

metabólico para animais ectotérmicos, de forma que viver em ambientes quentes exige 

menos energia por unidade de massa (Gillooly, 2001). Somando-se a isto, o tipo 

vegetação arbustiva e com árvores esparsas, proporcionam maior diversidade de 

habitats (Morton & James, 1988; Rosumek et al., 2007).  

As quatro espécies mais abundantes de cada área apresentaram relação com as 

características de cada local. Kentropyx calcarata (RVSMJ) é uma espécie encontrada 

em ambientes florestados e em áreas de restinga (Vanzolini 1972), C. medirionalis 

(RVSMJ) é um gênero normalmente associado à serrapilheira do interior de matas 

(Lisboa et al., 2012), sendo encontrados também em áreas do Cerrado e de caatinga 

arbórea, sugerindo que a cobertura arbórea parece favorecer a sobrevivência desta 

espécie (Werneck & Colli, 2006; Garda et al., 2013). Já Ameiva ameiva (RVSMJ), é 

uma espécie amplamente distribuída por diversos biomas brasileiros ocorrendo desde as 
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matas das florestas tropicais até as áreas de Caatinga (Vitt, 1982; Vitt & Colli, 1994). 

Tropidurus hispidus (encontrados nas duas áreas), T. semitaeniatus (MNGA) e A. 

ocellifera (MNGA) são lagartos heliófilos com preferência por hábitats abertos podendo 

ocasionalmente penetrar em áreas florestadas (Rodrigues 2009) talvez por esse motivo a 

abundância de T. hispidus no RVSMJ seja mais baixa. E L. klugei (MNGA) é uma 

espécie que habita árvores de áreas abertas da Caatinga e do Cerrado (Werneck, 2006). 

Apesar das análises de modelos nulos indicarem uma falta de estruturação das 

taxocenoses estudadas, em relação ao uso do espaço, as disparidades nas médias de 

sobreposição observadas entre as duas áreas (RVSMJ-0,36; MNGA-0,19) revelam 

diferentes situações. Embora o RVSMJ tenha apresentado um valor mais alto, a 

sobreposição pode ser aparente e o valor mais baixo no MNGA pode indicar uma 

tendência à estruturação espacial.  

A sobreposição mais alta no RVSMJ se deve ao fato da maior parte das espécies 

ocuparem preferencialmente a serrapilheira (K. calcarata, C. meridionalis, A. ameiva e 

S. merianae), porém uma análise mais refinada permite verificar formas diferenciadas 

do uso deste recurso pelos lagartos. Por exemplo, C. meriodionalis utilizou o folhiço no 

interior da mata e K. calcarata utilizou tanto o interior da mata como regiões próximas 

às nascentes d’água. Já S. merianae e A. ameiva, espécies heliófilas (Rodrigues, 2009), 

ocuparam a serrapilheira presente na borda da mata. No entanto, a baixa abundância 

local de lagartos e a alta disponibilidade do recurso (serrapilheira) permitem a 

sobreposição, sem que haja necessariamente grandes concorrências por ele (Pianka, 

1974; Glasser & Price, 1988; Gotelli & Graves, 1996; Pianka, 1998). A baixa 

sobreposição no MNGA indica uma tendência à estruturação, pois, a competição mais 

intensa devido à alta diversidade e abundância de espécies, pode levar a uma maior 

divisão no uso do espaço (Pianka 1974; Diamond 1975).  
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As maiores larguras de nicho foram observadas para as espécies do MNGA, 

possivelmente favorecidas por características locais. A alta estocacidade, os período de 

seca, e as rápidas mudanças na vegetação da Caatinga após a chuva (Tabarelli, 2003), 

afetam o nicho das espécies desta área, pois cresce a oportunidade de exploração de 

novos recursos no período das chuvas (maior proporção de vegetação herbácea, maior 

cobertura do solo e mais ambientes sombreados), e reduz esta possibilidade nos 

períodos seco (ausência quase que total da vegetação herbácea, baixa cobertura do solo 

e pouca sombra devido à queda das folhas). Assim, as espécies tendem a se adequar as 

mudanças locais (Pianka, 1970; Greenberg, et al., 1994), o que pode ter ocasionado 

maiores amplitudes de nicho na área do MNGA em resposta as maiores variações do 

hábitat quando comparadas ao RVSMJ. As espécies que apresentaram maior amplitude 

de nicho foram T. hispidus e A. ocellifera, que além de serem animais generalistas, 

possuem amplas distribuições ocorrendo em biomas como Caatinga, Cerrado, Mata 

Atlântica e Amazônia onde são observados utilizando vários tipos de microhábitats 

disponíveis (Vanzolini, 1972; Feltrim, 2002; Dias & Rocha, 2007). Já outras espécies 

do MNGA revelaram um padrão mais restrito quanto ao uso de microhábitats como 

observado para T. semitaeniatus (ambientes rochosos) e L. klugei (troncos de árvores), 

padrões estes, que normalmente são observados para outras populações destas espécies 

(Andrade et al 2013; Barros & Ribeiro, 2008; Silva, 2008 Ribeiro & e Freire, 2011, 

Werneck 2003).  

Tropidurus hispidus apresentou amplitudes de nicho espacial diferenciadas entre as 

áreas, maior no MNGA, o que pode ser resultante de adequações às condições locais. 

Tropidurus hispidus é conhecido por seu hábito generalista (Rocha & Siqueira, 2008), 

mas, no RVSMJ adotou principalmente troncos de árvores nas bordas da mata. 

Quantidade mais restrita de microhábitats como afloramentos rochosos e solo exposto 
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pode ter contribuído para a menor amplitude do nicho no RVSMJ. Porém 

aparentemente a escolha do microhábitat não foi aleatória, uma vez que, as árvores 

utilizadas por esta espécie estavam, em geral, próximas a grandes formigueiros, e 

Formicidae é uma das principais categorias de presas desta espécie (Ribeiro & Freire, 

2011). 

Influência filogenética, quanto ao uso do microhábitat, só foi observada para os lagartos 

do RVSMJ.  Estudos já realizados revelam que amostragens de taxocenoses 

representadas com um número baixo de espécies e que não sejam filogeneticamente 

próximas pode fazer com que a influência evolutiva não seja detectável (Mesquita et al., 

2006). Porém, mesmo sendo composta por um baixo número de espécies que, com 

exceção dos Teiioidea, não eram próximas filogeneticamente, a taxocenose do RVSMJ 

ainda assim mostrou que a ecologia das espécies desta área está relacionada com a 

história evolutiva.  

A influencia filogenética está evidente no RVSMJ devido às diferenças históricas de 

dois grandes grupos basais, os Scleroglossa e seu grupo derivado, Iguana (Perón & 

Wiens, 2013). Estes dois grupos mostram diferenças marcantes e que são facilmente 

identificáveis, estas divergências que ocorreram no final do Triásico foram responsáveis 

por grandes mudanças dicotômicas na morfologia, no comportamento e na ecologia 

destes grupos (Vitt & Pianka, 2005).  

A evidência do fator evolutivo no uso do hábitat da taxocenose do RVSMJ pode nos 

remeter a reflexão de que em ambientes que sofrem poucas variações em sua estrutura 

de paisagem e possui menor estocacidade ambiental, que poderiam causar alterações 

nos nichos das espécies (Harvey & May, 1983; Dell et al, 2013) , a estrutura da 

taxocenose pode receber maior influência da história evolutiva das espécies envolvidas. 
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Disponibilidade de Presas e Composição da Dieta 

As disponibilidades de recursos alimentares foram semelhantes nas duas áreas, porém 

no geral, um maior número de espécimes e de categorias foi encontrado no MNGA. A 

alta umidade do solo do RVSMJ pode interferir no sucesso de capturas de artrópodes 

terrestres pelas armadilhas (Levings & Windsor, 1984). 

    A maior parte das espécies de cada área, com exceção de T. hispidus e P. 

macroryncha no RVSMJ e T. semitaeniatus no MNGA, diferiu em relação aos itens 

alimentares utilizados e aqueles que estavam disponíveis nos ambientes. Tanto T. 

hispidus quanto T. semitaeniatus são espécies que possuem características mais 

oportunistas e podem se alimentar dos itens mais abundantes disponíveis (Vanzolini, 

1972; Kolodiuk et al., 2009). Com relação ao P. macroryncha o baixo número de 

exemplares analisados pode ter colaborado para a ausência de diferença entre a dieta e a 

disponibilidade de presas. Isoptera foi um recurso amplamente utilizado pelas espécies 

de lagartos do MNGA, porém foi pouco abundante nas amostras de disponibilidade de 

presas. O método empregado para a estimativa de disponibilidade de presas não é 

adequado para a amostragem de cupins, visto os hábitos gregários dos mesmos, o que 

pode ter influenciado nos resultados. 

Da mesma forma que para o uso do microhábitat, as taxocenoses estudadas não 

apresentaram estruturação em relação ao uso dos recursos alimentares. No entanto a 

média de sobreposição foi maior na taxocenose do RVSMJ (0,50) do que no MNGA 

(0,35). A maior sobreposição na dieta pela taxocenose no RVSMJ indica uma possível 

falta de competição entre as espécies dessa área, já no MNGA a menor sobreposição 

pode estar relacionada a pressões de competição um pouco mais intensas. Estes 

resultados sugerem também, que os recursos alimentares não foram limitantes no 
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RVSMJ e MNGA, pelo menos durante o período do estudo (Connor & Simberloff, 

1979; Gotelli & Graves, 1996).  

A sobreposição média mais alta no RVSMJ se deu principalmente pela alta 

disponibilidade de recursos e pela falta de competição, pois, pares de lagartos com alta 

sobreposição em uma dimensão do nicho, neste caso, o alimentar, tendem a ter baixa 

sobreposição do nicho ao longo de outras dimensões (Pianka 1973). Este cenário foi 

observado para as espécies desta taxocenose. Por exemplo, T. hispidus e K. calcarata 

apresentaram grande preferência por Formicidae, porém, além deste não ser o item mais 

importante na dieta de K. calcarata, que utilizou principalmente Araneae, a preferência 

por substratos foram diferentes, com T. hispidus utilizando principalmente troncos de 

árvores na borda da mata e K. calcarata utilizando a serrapilheira. O mesmo acontece 

para outros pares com bastante similaridade na dieta, P. macroryncha x K. calcarata e 

C. meridionalis x P. macroryncha, que obteve alta sobreposição na dieta e baixa 

sobreposição no espaço. Coleodactylus meridionalis e K. calcarata apresentaram alta 

sobreposição tanto na dieta, como no espaço, porém são gêneros com acentuadas 

diferenças nos tamanhos corporais (Coleodactylus de 22 a 24 mm; Kentropyx de 254 a 

269 mm) (Vitt, 1991; Lisboa, 2012), deste modo as diferenças nos nichos destas 

espécies estão mais relacionadas ao tamanho das presas ingeridas, do que propriamente 

aos tipos de categorias (Vitt & Zani, 1998).   

Por outro lado a taxocenose do MNGA apresentou uma média de sobreposição (0,35) 

relativamente baixa na dieta. Mesmo que estatisticamente a competição não seja 

evidenciada, ela pode existir de maneira que ainda não causou uma divergência 

acentuada na utilização de recursos (Gotelli & Graves, 1996). As maiores sobreposições 

foram observadas para espécies que ingeriram principalmente Formicidae (T. hispidus x 

T. semitaeniatus), Coleoptera e larvas de insetos (L. klugei x T. semitaeniatus). 
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Tropidurus hispidus e T. semitaeniatus são espécies potencialmente competidoras, pois 

apresentaram alta sobreposição na dieta e também no espaço, porém a forma 

ligeiramente diferenciada de uso das categorias de recursos espaciais possibilita a 

coexistência das mesmas (Schoener, 1977). Tropidurus hispidus utiliza de forma mais 

ampla os substratos, já T. semitaeniatus adota quase que exclusivamente ambientes 

rochosos. Ribeiro & Freire (2011) mostraram que estas espécies diferem também 

significativamente nos tamanhos de presas ingeridas e que isto é um reflexo dos 

diferentes tamanhos corporais. Embora L. klugei e T. semitaeniatus apresentem alta 

sobreposição na dieta, a sobreposição por espaço não existe, pois L. klugei foi restrito a 

troncos de árvores e T. semitaeniatus utilizou preferencialmente ambientes rochosos. 

Ainda que o efeito da história evolutiva na dieta não tenha sido identificado em 

nenhuma das taxocenoses, algumas espécies apresentaram maior conservação no nicho, 

com dietas semelhantes às de outras populações ou de espécies estreitamente 

relacionadas. Como exemplo de espécies que adotaram como principais categorias de 

presas as mesmas utilizadas por outras populações temos: RVSMJ A. ameiva - 

Orthoptera e Isoptera (Restinga-ES, Teixeira, 2001) e P. macroryncha - Araneae e 

Coleoptera (Restinga-RJ, Vrcibradic & Rocha, 2010); MNGA G. geckoides - Isoptera e 

Formicidae (Cerrado-Go, Colli et al., 2003) e T. semitaeniatus - Formicidae e larvas de 

inseto (Caatinga-RN, Ribeiro & Freire, 2011).   

Já as demais espécies não apresentaram grandes semelhanças no uso das categorias de 

presas mais relevantes quando comparadas a outras populações da mesma espécie. 

Sugerindo assim, que divergências nos nichos podem estar relacionadas a adequações 

locais como a oferta de presas. Como exemplos desses casos: RVSMJ - K. calcarata 

que ingeriu principalmente Blattaria e Formicidae (Lepdoptera e Araneae; Restinga-ES, 

Teixeira, 2001) e C. meridionalis Orthoptera e Collembola (Isopoda e Araneae, Mata 
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Atlântica-RN, Lisboa et al., 2012); MNGA - A. ocellifera Isoptera e Coleoptera 

(Isoptera e Orthoptera; Restinga-BA, Dias & Rocha, 2007), L. klugei Blattaria 

(Coleoptera;Cerrado-GO, Werneck, 2006a), B. heathi Isoptera e larvas de inseto 

(Orthoptera e larvas de inseto; Cerrado-TO,Mesquita et al., 2006a). Por fim T. hispidus 

apresentou diferentes preferências entre as duas áreas estudadas consumindo no 

RVSMJ, principalmente Formicidae e no MNGA Formicidae e Coleoptera.  Estas 

variações nas categorias de presas reforçam a ideia que diferentes habitats podem 

exercer distintas pressões seletivas locais, como resultado, as populações apresentam 

respostas ecológicas diferentes em seu nicho (Parmesan, 2006; Carvalho et al., 2007; 

Ahmadzadeh et al., 2013).  

Os resultados deste trabalho sugerem diferentes explicações para os padrões no uso de 

recursos espaciais e alimentares em cada taxocenose estudada. No RVSMJ a falta de 

competição entre as espécies e a alta disponibilidade de recursos (espaciais e 

alimentares) são os fatores que permitem a coexistência de indivíduos com alta 

sobreposição dos nichos. Já no MNGA a alta diversidade e abundância de espécies 

podem estar exercendo maiores pressões competitivas que levam a uma menor 

sobreposição na utilização de recursos. No entanto a falta de estruturação provocada 

pela competição não foi evidenciada, possivelmente, porque os recursos não foram 

limitantes. 

O efeito filogenético foi observado somente para o uso de microhábitats no RVSMJ. As 

diferenças foram evidentes para grupos (Scleroglossa x Iguana) que tradicionalmente 

possuem fortes diferenças quanto à forma de utilização de recursos. No entanto, o efeito 

filogenético nesta taxocenose foi mais evidente, pois esta área sofre menos com as 

adversidades ambientais que exigem rápidas mudanças nos nichos das espécies.  Quanto 
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à dieta, o efeito histórico não foi observado, uma vez que o baixo número de espécies 

em cada área dificulta a identificação da influência filogenética. 

As maiores amplitudes dos nichos foram observadas para as espécies da taxocenose do 

MNGA quanto ao uso de substratos. As fortes mudanças na estrutura vegetacional 

ocasionado nos períodos de seca e chuva transformam bruscamente a paisagem da 

Caatinga, oferecendo maior diversidade de habitats para as espécies. 

Por fim, populações de uma mesma espécie como observado para Tropidurus hispidus 

no presente estudo, podem apresentar distintos padrões na utilização de recursos 

espaciais e alimentares, a depender do hábitat em que estão inseridas. Isto ocorre devido 

às diferentes combinações de fatores bióticos e abióticos, os quais promovem distintas 

respostas nos nichos que resultam numa melhor adaptação local RVSMJ. 
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Tabela 1. Microhábitats utilizados e larguras de nicho espacial estimadas para os lagartos do Refúgio de Vida Silvestre Mata do Junco (RVSMJ) e 

Monumento Natural Grota do Angico (MNGA), Sergipe, Brasil. 

  

Microhábitat 

 

Largura de nicho 

Táxon Área Ar Br Ca Re Ro Se So Tr Tc n B Levins (Ba) 

Tropiduridae 

             Tropidurus hispidus RVSMJ - 2 - - - 2 3 18 - 25 1,83 0,12 

 - MNGA - 4 1 25 32 2 8 9 7 88 4,15 0,39 

Tropidurus semitaeniatus MNGA - - - 1 52 - 9 1 - 63 1,42 0,05 

Teiidae 

             Ameiva ameiva  RVSMJ 1 - - - - 8 - - - 9 1,24 0,03 

 Kentropix calcarata RVSMJ - 1 - - - 5 - - - 6 1,38 0,05 

 Ameivula ocellifera MNGA 5 27 - - - 10 18 - - 60 3,05 0,26 

Salvator merianae RVSMJ - 1 - - - 5 1 - - 7 1,84 0,12 

  - MNGA - - - - - 2 - - - 2 1 0,00 

Gekkonidae 

              Ligodactylus klugei MNGA - - - - - 1 - 39 - 40 1,05 0,01 

Mabuyidae 

             Psychosaura RVSMJ - - - - - - - - 1 1 1 0,00 
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macroryncha 

Brasiliscincus heathi MNGA - 4 - - - - 1 - - 5 1,47 0,06 

Phylodactylidae 

             Gymnodactylus 

geckoides MNGA - - - - - 3 - - - 3 1 0,00 

Sphaerodactylidae 

              Coleodactylus 

meridionalis RVSMJ - - - - - 8 1 - - 9 1,24 0,03 

Polychrotidae 

             Polychrus marmoratus RVSMJ - - - - - - - 1 - 1 1 0,00 

Gymnophthalmidae 

             Vanzosaura rubricauda MNGA - - - - - - - - - - - - 

*Ar - arbusto; Br - Bromélia; Ca - Cacatos; Re -Residência; Ro - Rocha; Se -Serrapilheira; So - solo exposto 
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Tabela 2. Sobreposições de nichos espacial e alimentar (negrito) para os lagartos do Refúgio de Vida Silvestre Mata 
do Junco, Sergipe 
 

  T h K c C m A a P m S m P ma 

T h  0,11 0,11 0,09 0,43 0,14 0,87 

K c 0,61  0,97 0,97 0 0,98 0 

C m 0,53 0,61  0,98 0 0,97 0 

A a 0,34 0,27 0,51  0 0,95 0 

P m 0,56 0,76 0,67 0,12  0 0 

S m - - - - -  0 

P ma - - - - - -   

* T h -Tropidurus hispidus, Kc - Kentropix calcarata, C  m- Coleodactylus meridionalis,  A  a- Ameiva 

ameiva, P m- Psychosaura macroryncha, S m- Salvator merinae, P ma-Polychrus marmoratus 

 

 

 

Tabela 3. Sobreposições de nichos espacial e alimentar (negrito) para os lagartos do Monumento Natural 

Grota do Angico, Sergipe, Brasil. 

  T h A o G g L k B h T s V r S m 

T h   0,18 0,04 0,2 0,13 0,77 - 0,04 

A o 0,41   0,29 0,01 0,89 0,08 - 0,29 

G g 0,13 0,42   0,02 0 0 - 1 

L k 0,53 0,5 0,53   0 0,01 - 0,02 

B h 0,34 0,47 0,33 0,37   0,04 - 0 

T s 0,78 0,37 0,17 0,58 0,61   - 0 

V r 0,1 0,07 0,08 0,01 0,25 0,24 -  

S m - - - - - -    

* T h - Tropidurus hispidus, A o- Ameivula ocellifera, G g- Gymnodactylus geckoides, L k- Ligodactylus klugei, B h-
Brasiliscincus heathi, T s- Tropidurus semitaeniatus e V r –Vanzosaura rubricauda, S m- Salvator merianae 
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Tabela 4. Disponibilidade e índice de importância das categorias de presas utilizadas nas dietas dos lagartos do Refúgio de Vida Silvestre Mata do Junco (RVSMJ) e 

Monumento Natural Grota do Angico (MNGA), Sergipe, Brasil. 

   Disponibilidade                            T h        Kc         Cm           Aa          P m         Ao         Gg         Lk         Bh        Ts      Vr 

Tipo de Presa/Área RVSMJ MNGA RVSMJ MNG

A 

RVSMJ RVSMJ RVSMJ RVSMJ MNGA MNGA MNGA MNGA MNGA MNG

A 

Acarina 5,27 7,80 - 0,61 - - - - - - - - - - 

Annelida       0,02 <0,01 - - - - - - - - - - - - 

Araneae 0,62 1,38 6,82 11,98 51,84 5,15 18,85 70,76 13,12 8,99 9,98 18,04 14,38 - 

Blattaria 0,08 0,21 0,98 2,65 16,59 17,19 6,09 - 2,77 - - - 3,14 - 

Chilopoda <0,01 0,03 - 2,45 - - 5,98 - 1,90 - 1,35 - 2,49 - 

Collembola 71,91 62,68 - - - 18,99 - - - - 1,83 7,15 1,52 - 

Coleoptera 4,15 8,30 6,79 43,83 11,28 5,10 27,66 29,24 24,99 11,35 34,16 15,17 20,21 - 

Dermaptera 0,29 <0,01 5,11 - - - 6,01 - - - - - - - 

Diplopoda - 0,06 - - - - - - - - - - 0,75 - 

Diplura - 0,01 - - - - - - - - - - -  

Diptera 3,26 5,18 1,98 - - - - - - - 6,90 - 5,33 - 

Ephemeroptera - <0,01 - - - - - - - - - - - - 

Gastropoda - - 1,55 1,23 - - - - 2,27 - 9,40 - 2,05 - 

Hemiptera 1,16 6,71 15,48 6,07 - 5,10 6,23 - 1,52 - 5,36 - 7,28 - 

Hymenoptera               
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           Formicidae 10,30 4,97 62,07 61,07 34,69 - - - 1,51 19,48 4,72 8,54 59,25 38,90 

           Outros 0,44 0,55 8,46 9,84 - - - - - - 2,39 - 8,36 - 

Isopoda - 0,07 - 0,65 - - - - 1,20 - 4,09 - - - 

Isoptera 0,15 0,04 2,00 10,17 - 5,22 39,16 - 52,38 65,82 19,62 55,01 10,10 - 

larvas de inseto 0,91 0,11 25,33 24,05 - 11,96 6,11 - 16,18 - 20,47 31,45 37,63 - 

Lepidoptera 0,07 0,51 2,46 10,61 - - - - 4,99 - 1,82 8,36 5,78 - 

Mantodea <0,01 0,15 - - - - - - 6,93 - - - - - 

Material Vegetal - - 10,60 14,51 - - - - - - - - 1,30 61,10 

Mecoptera - 0,01 - - - - - - - - - - - - 

N/I - - 2,14 - 20,93 - - - - - - - 1,34 - 

Odonata 0,01 0,01 - - - - - - - - - - - - 

Opilionidae - <0,01             

Orthoptera 1,01 0,40 6,84 7,39 17,99 34,98 39,47 - 4,81 4,65 7,49 9,62 6,74 - 

Phasmatodea - 0,39 - - - - - - - - - - - - 

Pseudoscorpiones 0,02 0,03 - 0,61 - - - - 0,35 2,33 2,77 - 1,23 - 

Psocoptera 0,12 0,12 - - - - - - - - - - - - 

Scorpiones - 0,10 - - - - - - - - - - - - 

Siphonaptera 0,06 0,03 - - - - - - - - - - - - 

Thysanoptera <0,01 - - - - - - - - - - - - - 
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* Th-Tropidurushispidus, Kc - Kentropix calcarata, Cm- Coleodactylus meridionalis, Aa- Ameiva ameiva, Pm- Psychosaura macroryncha, Ao- Ameivula ocellifera, Gg 

Gymnodactylus geckoides, Lk- Ligodactylus klugei, Bh-Brasiliscincus heathi, Ts- Tropidurus semitaeniatus, Vr – Vanzosaura rubricauda 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thysanura 0,16 0,13 - - - - - - 1,45 4,06 3,92 - - - 

Zoraptera - 0,01             

N 28935 42442 36 62 9 9 7 2 49 16 34 6 57 2 

Largura do nicho numérico   1,3 2,2 4,5 3,6 1,53 1,8 1,2 1,52 6,32 1,58 2,2 2 

Largura do nicho volumétrico  3,5 4,4 4 1,2 3,1 1,1 5,9 2,1 6,6 3,2 3,3 1,4 

Levins Padronizado(Ba)   0,02 0,08 0,88 0,37 0,07 0,8 0,01 0,09 0,38 0,08 0,07 1 
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Tabela 5. Eletividade das categorias de presas utilizadas nas dietas dos lagartos do Refúgio de Vida Silvestre Mata do Junco (RVSMJ) e Monumento Natural 

Grota do Angico (MNGA), Sergipe, Brasil. 

 

T h K c C  m A a P m A o G g L k B h T s V r 

 
RVSMJ MNGA RVSMJ RVSMJ RVSMJ RVSMJ MNGA MNGA MNGA MNGA MNGA MNGA 

Acarina -1,00 -0,99 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 

Annelida -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 0,60 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 

Araneae 0,11 -0,04 0,97 0,74 0,88 0,98 0,04 0,20 0,62 0,34 0,13 -1,00 

Blattaria 0,18 -0,01 0,99 0,99 0,99 -1,00 -0,64 -1,00 -1,00 -1,00 0,27 -1,00 

Chilopoda -1,00 0,72 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 0,29 -1,00 0,96 -1,00 0,75 -1,00 

Collembola -1,00 -1,00 -1,00 -0,22 -0,06 -1,00 -1,00 -1,00 -0,89 -0,96 -0,92 -1,00 

Coleoptara -0,58 0,05 0,48 0,00 0,62 0,78 -0,49 -0,42 0,47 -0,49 -0,26 -1,00 

Dermaptera 0,54 -1,00 -1,00 -1,00 - -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 

Diplopoda - -1,00 - - - - -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 0,66 -1,00 

Diplura 1,00 -1,00 - - -1,00 - -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 

Díptera -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 - -1,00 -1,00 -1,00 0,32 -1,00 -0,65 -1,00 

Ephemeroptera - -1,00 - - -1,00 - -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 
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Gastropoda 1,00 1,00 - - 0,03 - 1,00 - 1,00 - 1,00 - 

Hemiptera 0,42 -0,80 -1,00 0,57 - -1,00 -0,97 -1,00 -0,64 -1,00 -0,73 -1,00 

Hymenoptera 

            

          Formicidae 0,79 0,86 0,39 -1,00 - -1,00 -0,93 0,40 -0,26 0,06 0,86 0,82 

          Outros 0,43 0,41 -1,00 -1,00 - -1,00 -1,00 -1,00 0,60 -1,00 0,34 -1,00 

Isopoda - -0,16 - - 1,00 - 0,88 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 

Isoptera 0,50 0,99 -1,00 0,93 0,15 -1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,99 -1,00 

Larvas de Inseto 0,18 0,97 -1,00 0,92 -1,00 -1,00 0,91 -1,00 0,99 0,96 0,96 -1,00 

Lepdoptera 0,50 0,46 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 0,09 -1,00 0,48 0,47 0,04 -1,00 

Mantodea -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 - -1,00 -0,23 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 

Material Vegetal 1,00 1,00 - - - - - - - - 1,00 1,00 

Mecoptera - -1,00 - - -1,00 - -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 

Odonata -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 - -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 

Opilionidae - -1,00 - - 0,76 - -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 

Orthoptera -0,01 0,29 0,71 0,61 - -1,00 0,07 0,26 0,83 0,56 0,30 -1,00 

Phasmatodea - -1,00 - - -1,00 - -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 

Pseudoscorpiones -1,00 0,30 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 0,25 0,92 -1,00 -1,00 0,74 -1,00 
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Psocoptera -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 - -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 

Scorpiones - -1,00 - - -1,00 - -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 

Siphonaptera -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 

Thysanoptera -1,00 - -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 - - - - - - 

Thysanura -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 0,16 0,82 0,69 -1,00 -1,00 -1,00 

Zoraptera - -1,00 - - - - -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 

* T h-Tropidurushispidus, K c - Kentropix calcarata, C m- Coleodactylus meridionalis, A a- Ameiva ameiva, P m- Psychosaura macroryncha, A o- Ameivula ocellifera, G g 

Gymnodactylus geckoides, L k- Ligodactylus klugei, B h-Brasiliscincus heathi, T s- Tropidurus semitaeniatus, V r – Vanzosaura rubricauda 
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A B 

C D 

 

Figura 1, Grupos utilizados na ordenação filogenética canônica para os dados de 

microhábitat (A – Refúgio de Vida Silvestre Mata do Junco - RVSMJ e C – Monumento 

Natural Grota do Angico - MNGA) e Dieta (B - RVSMJ e D- MNGA).  Filogenia 

baseada em Pyron et al, (2013). 
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Tabela 6.  Efeitos históricos na ecologia dos lagartos do Refúgio de Vida Silvestre Mata 

do Junco (RVSMJ) e Monumento Natural Grota do Angico (MNGA), Sergipe, Brasil.  

Resultados das permutações do teste de Monte Carlo para os grupos (definidos na 

Figura 1) para as matrizes de dieta e microhabitat, Porcentagem de variação explicada 

(em relação à variação total, sem restrições), e F e P são dados para cada variável (9999 

permutações realizadas) para cada matriz principal. 

 

Grupo (s) Variação Variação % F P 

Microhabitat (RVSMJ) 

A/E 1,000 75,30 12,203 0,0034 

D 0,538 15,50 2,729 0,0055 

C 0,335 6,00 1,351 0,1943 

B 0,232 3,20 0,848 0,5708 

Dieta (RVSMJ) 

A/D 0,410 36,70 1,193 0,5302 

C 0,352 32,40 0,969 0,5550 

B 0,223 5,50 0,548 0,9172 

Microhabitat (MNGA) 

B 0,618 34,10 1,842 0,1229 

A/E 0,450 30,50 1,221 0,2917 

C 0,292 23,00 0,730 0,5944 

D 0,274 8,00 0,679 0,7155 

Dieta (MNGA) 

C 0,212 55,30 1,318 0,2693 

D 0,162 22,80 0,950 0,4477 

B 0,140 10,30 0,802 0,6279 

A/E 0,124 5,30 0,696 0,7052 
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CAPÍTULO 2: Especialização individual em 

populações de Tropidurus hispidus na Mata 

Atlântica e na Caatinga de Sergipe, Brasil  
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Resumo: A teoria ecológica clássica supõe que os indivíduos de uma população são 

equivalentes em termos da utilização de recursos. Alguns estudos sobre a ecologia de 

populações têm revelado que variações nos nichos podem ser causadas por diferenças 

de tamanhos corporais e entre os sexos. No entanto, ainda que possuam tamanhos 

corporais semelhantes e pertença à mesma classe sexual, alguns indivíduos podem ser 

ecologicamente heterogêneos, pois utilizam porções do recurso disponível de maneira 

diferente de toda a população. Este fenômeno é conhecido como especialização 

individual e é considerado um mecanismo importante que reduz o efeito da competição 

intraespecífica. Este trabalho buscou comparar o grau de especialização individual de 

duas populações de Tropidurus hispidus, uma presente numa área de Caatinga, onde 

esta espécie é abundante e outra numa área de Mata Atlântica onde esta espécie possui 

baixa abundância. O maior grau de especialização individual foi encontrado na área da 

Caatinga, mostrando que a competição intraespecífica é um fator importante que altera 

mailto:brenomourac@gmail.com
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o nicho alimentar intrapopulacional, no entanto, na área da Mata Atlântica observaram-

se as maiores largura de nicho e sobreposição entre os indivíduos na dieta, contrariando 

a hipótese de que mais indivíduos especialistas sejam encontrados em populações com 

maiores amplitudes de nicho. 

Palavras Chave: Especialização individual, Populações, Tropidurus hispidus, Mata 

Atlântica, Caatinga.  

 

Abstract: The classic ecological theory assumes that individuals of a population are 

equivalent in terms of resource use. Some studies on the population ecology have 

revealed that variations in the niches may be caused by differences in body sizes and 

sexes. However, though they have similar body sizes and belonging to the same sex 

class, some individuals may be ecologically heterogeneous because they use portions of 

the resource available to the whole population in different ways. This phenomenon is 

known as individual specialization and is considered as an important mechanism that 

reduces the effect of intraspecific competition. This study aimed to compare the degree 

of individual specialization of two populations of Tropidurus hispidus, one in a 

Caatinga area where this species is abundant and another in an area of the Atlantic 

rainforest where this species has a low abundance. The greater degree of individual 

specialization was found in the Caatinga area, showing that intraspecific competition is 

an important factor that changes the intrapopulation food niche, however, in the Atlantic 

rainforest area we observed the largest niche breadth and overlap among the diet of the 

individuals, which contraries the hypothesis that more individual specialists are found in 

populations with higher niche amplitudes.  

Keywords: Individual specialization, Populations, Tropidurus hispidus, Atlantic Forest, 

Caatinga.  
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INTRODUÇÃO 

A teoria ecológica clássica supõe que os indivíduos de uma população são equivalentes 

em termos da utilização de recursos (Hutchinson 1957; Leibold 1995). Esta suposição 

está sendo contrariada por dados empíricos, mostrando que muitas populações naturais 

são compostas de indivíduos ecologicamente heterogêneos e que usam diferentes 

subconjuntos dos recursos disponíveis (Smith & Skúlason, 1996; Bolnick et al, 2003; 

Costa, 2008). Variações no nicho dentro de uma população são causadas por diversos 

fatores, podendo ser diferentes a depender dos tamanhos corporais, indivíduos juvenis 

podem ingerir presas diferentes de indivíduos adultos (Toft, 1985), enquanto a variação 

em função do sexo, no uso de recursos, pode resultar de diferenças na morfologia (Shine 

et al., 2002), ou no comportamento, ou nos requisitos energéticos relacionados com a 

reprodução (Martins et al., 2006; Araújo et al., 2007). No entanto, ainda que indivíduos 

façam parte da mesma população, com classes e sexos semelhantes, o nicho alimentar 

pode sofrer variações. Este fenômeno é chamado de especialização individual (Bolnick 

et al., 2003a). A especialização individual é um mecanismo que atua dentro de uma 

população e que altera o nicho a nível intrapopulacional de forma que os indivíduos 

possam utilizar o recurso de maneira significativamente diferente de toda a população 

(Bolnick et al, 2003). Foi observando este fenômeno que Van Valen (1965) sugeriu a 

hipótese da variação do nicho (HVN), ele argumentou que quanto mais amplo fosse o 

nicho de determinadas populações, maiores seriam as variações entre os indivíduos 

dentro da população, do que quando comparado a populações com nichos mais estreitos 

(Soule & Stewart, 1970). Van Valen (1965) afirmou que as múltiplas formas 

morfológicas encontradas em uma população são o resultado de um padrão generalista, 

em seus aspectos ecológicos, ocasionado pela elevada relação entre o fator fenotípico e 
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a largura do nicho (Roughgarden, 1972).  Alguns estudos têm apoiado a HVN, 

relatando relações positivas entre a largura do nicho e a variação entre indivíduos de 

mesma população (Bolnick et al., 2007; Costa et al., 2008). 

 Uma das principais funções da HVN é testar as variabilidades morfológicas, no entanto 

a variação no uso de recursos não precisa ser obrigatoriamente acompanhada de 

variações morfológicas (Bolnick et al., 2007). Neste caso, basta que características 

fenotípicas permitam que um organismo use novos tipos de recursos, e se isso for 

vantajoso para a perpetuação da espécie, a seleção natural favorecerá a perpetuação 

destas características (Bolnick et al., 2003).  

Com relação a uma população, a teoria ecológica afirma que a densidade irá crescer até 

o ponto em que a competição intraespecífica reduzirá a sobrevivência e/ou a 

fecundidade dos indivíduos (Begon et al, 2006). Por essa razão, alguns membros, 

independente de sexo ou idade, fazem uso de novos recursos como uma forma de 

reduzir o efeito da competição intraespecífica (Bolnick, 2004; Svanbäck & Bolnick, 

2007), tornando-se assim, especialistas individuais (Bolnick et al, 2003). A ecologia das 

populações pode ser bastante influenciada por este mecanismo, de maneira que a 

utilização de novos recursos causa um aumento na amplitude total do nicho (ATN) de 

uma população, a ATN é a soma da variação do nicho entre os indivíduos (VEI) da 

mesma população, e da variação no uso de recursos dentro de um mesmo indivíduo 

(VDI) (Bolnick, 2002). O ATN pode ser ampliado de três formas: 1- quando toda a 

população aumenta a utilização da faixa de recursos, neste caso há menor grau de 

especialização individual; 2- um pequeno aumento na variação entre indivíduos (VEI); 

3- Quando há maior especialização individual e menor sobreposição, resultante do 

estreitamento na utilização do recurso causado dentro do indivíduo VDI (Bolnick et al., 

2003).   
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Lagartos são considerados excelentes modelos para estudos de ecologia (Pianka, 1994; 

Pianka & Vitt, 2003). Por essa razão, alguns trabalhos sobre especialização individual 

foram feitos com este grupo (Bolnick et al., 2007; Costa, 2008; Costa et al., 2008). Este 

trabalho buscou comparar a especialização individual de duas populações de Tropidurus 

hispidus, uma em área de Caatinga, onde esta espécie é abundante e sujeita a maior 

pressão da competição intraespecífica, e outra em área de Mata Atlântica, onde existe 

baixa abundância desta espécie. 

 

 

METODOLOGIA 

A dieta de Tropidurus hispidus foi avaliada para duas áreas, o Refúgio de Vida Silvestre 

Mata do Junco - RVSMJ (10°32’S e 37°03’W) (Figura 1) e o Monumento Natural Grota 

do Angico – MNGA (9º 41’S e 38º 31’W) (Figura 2), ambas situadas no estado de 

Sergipe. A primeira área, pertencente ao bioma Mata Atlântica, marcada por alta 

pluviosidade e constância dos regimes hídricos, e a segunda ao bioma Caatinga, região 

árida com fortes efeitos estocásticos, com baixa pluviosidade e períodos secos que se 

perduram por vários meses e até anos. 
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Figura 3: Mapa da Unidade de Conservação Refúgio de Vida Silvestre Mata do Junco (RVSMJ) 

 

Figura 4- Mapa da Unidade de Conservação Monumento Natural Grota do Angico (MNGA) 

 

 

O RVSMJ está localizado na parte sul do município de Capela (Figura 1), abrange uma 

área de 1520 hectares distribuída em fragmentos. As manchas florestais do RVSMJ 

abrigam remanescentes de Mata Atlântica sub descidual com estratificações bem 
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definidas, apresentando fragmentos florísticos e importantes espécies vegetais (Dantas 

& Ribeiro, 2007), possui também níveis diferentes de regeneração causados por 

atividades antrópicas no passado (Santos et al., 2012).   A vegetação é arbórea com um 

dossel fechado, o clima é tropical e com média anual pluviométrica de 1372 mm 

(classificação de Köppen Aw) (Ab’saber, 1977; Semarh, 2007). 

O MNGA possui uma área de 2183 hectares (Figura 2), o clima é do tipo tropical 

semiárido e está inserido no domínio morfoclimático da Caatinga (Nimer, 1979; 

Ab’saber, 1999). As condições climatológicas locais são definidas por temperaturas 

elevadas durante o verão e com acentuada amplitude térmica. A média pluviométrica 

anual de 380 a 760 mm são irregulares com períodos secos que duram sete meses 

(setembro a março) que evidenciam uma alta evapotranspiração e períodos sub úmidos 

(abril a agosto) (Classificação de Köppen BSh) (Semarh, 2007). Possui relevo 

acidentado com o solo raso e associado aos fatores climáticos, permitem a formação de 

uma vegetação xerófita, arbustiva-arbórea rica em espécies (173 espécies), mas possui 

baixos valores de densidade (Silva et al., 2013). 

Coleta de Indivíduos 

Foram adotadas campanhas mensais de quatro dias, em cada área, entre outubro de 2012 

a setembro de 2013. Entre as coletas de cada área foi padronizado um intervalo de dois 

dias. Foi adotado o método de procura ativa aos animais e as coletas foram realizadas 

com elásticos, espingarda de pressão ou mão. Em cada campanha foram coletados até o 

máximo de cinco indivíduos de T. hispidus (Licença de coleta SEMARH: 

03200001145/2012-6). Animais coletados foram sacrificados com doses elevadas de 

anestésico (lidocaína 2%), fixados em formalina 10% e conservados em álcool 70% 

para posterior análise. Todos os espécimes coletados encontram-se depositados na 

Coleção Herpetológica da Universidade Federal de Sergipe (CHUSF). 
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Disponibilidade de Presas 

A disponibilidade de presas foi estimada para cada área para verificar a influencia dessa 

variável no grau de especialização individual. Para isso foram utilizadas armadilhas de 

queda, pitfalls, constituídas de potes plásticos de 250 ml com uma solução composta de 

detergente líquido, água e álcool etílico nas proporções de 1:8:1, respectivamente 

(Aquino et al., 2006).  Em cada campanha foram utilizadas 16 armadilhas por área, 

distribuídas em locais variados, de modo a abranger diferentes condições em que os 

lagartos pudessem estar presentes. Estas armadilhas ficaram ativas durante os horários 

de atividade de T. hispidus, sendo abertas nas primeiras horas da manhã e fechadas no 

final da tarde. Todo o material foi armazenado e etiquetado e posteriormente analisado 

em laboratório.  Diferenças na disponibilidade de presas (abundâncias de cada 

categoria) entre as áreas foram testadas por Kolmogorov-Smirnov.  

Dieta 

Em laboratório os indivíduos tiveram seus estômagos removidos para análise do 

conteúdo estomacal, em lupa, e os itens alimentares foram identificados até o menor 

nível taxonômico, normalmente ordem ou família (Almeida, 1998). Nas identificações 

foram adotadas as mesmas categorias taxonômicas para a disponibilidade de presas e 

dieta dos lagartos.  

Especialização individual 

A largura de nicho média dos indivíduos (LN) foi avaliada através do índice de Petraitis 

(1979), também foi calculada a média de sobreposição (MS) de todos os indivíduos de 

cada área, para mais detalhes ver Bolnick (2002). A semelhança entre as proporções da 

dieta de cada indivíduo e da distribuição média da dieta da população foi também 

estimada. Esta Similaridade proporcional é calculada como: 

 j

j

ijjj iji qpqpPS ,min5.01    
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onde pij é a proporção da categoria de presa j na dieta do indivíduo i , e qj é a proporção 

da categoria de presa j na dieta da população em geral. Foi calculado qj pela média das 

proporções entre os indivíduos para controlar o volume irregular de presas (Bolnick et 

al, 2002). Para cada população, a média PSi representa o nível médio de sobreposição na 

dieta entre indivíduos e da população como um todo, ou seja, o grau de especialização 

individual (EI) ( Bolnick et al, 2002; Bolnick et al, 2007). Para torná-lo mais objetivo, 

utilizou-se o índice de V definido como V = 1 - EI (Bolnick et al, 2007). Este índice 

varia de 0, quando todos os indivíduos utilizam toda a gama de recursos  consumida 

pela população, a 1 quando cada indivíduo usa uma parte mais estreita do recurso 

alimentar. Os valores médios das larguras de nicho (LM) e dos valores médios de V das 

populações do RVSMJ e MNGA foram comparados por ANOVA. O programa 

utilizado para fazer as análises foi o R versão 3.0.2 Com o pacote RinSPR (Zaccarelli, et 

al, 2013).  O nível de significância adotado nos testes foi de 5 %.  

 

 

RESULTADOS 

Para a disponibilidade de presas foram amostrados 71.377 espécimes (28.935 no 

RVSMJ e 42.442 no MNGA) divididos em 32 categorias (23 - RVSMJ e 31 - MNGA; 

22 comuns às duas áreas; (Tabela 1). No RVSMJ as categorias mais abundantes foram 

Collembola (71,91%), Formicidae (10,30%) e Acarina (5,27%) e no MNGA 

Collembola (62,68%), Coleoptera (8,30%), Acarina (7,80%) e Hemiptera (6,71%) 

(Tabela 1). A disponibilidade de recursos relativa foi semelhante em cada ambiente 

(Dmax=0,28, p=0,25 ). 

Ao todo foram analisados 98 estômagos (36- RVSMJ e 62- MNGA) (Tabela 1). 

Dezesseis categorias de presas foram utilizadas (12-RVSMJ e 14- MNGA) pelos 
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lagartos (Tabela 1). As principais categorias ingeridas por T. hispidus no RVSMJ foram 

Formicidae (88,02%), Hemiptera (2,83%) e larvas de insetos (1,31%) enquanto que no 

MNGA foram Formicidae (64,54%), larvas de insetos (12,81%) e Coleoptera (9,05%) 

(Tabela 1).  

O grau de especialização variou entre as duas taxocenoses (RVSMJ V=0,35; MNGA 

V=0,49/ P<0,05). Maior largura de nicho foi observada para os indivíduos do RVSMJ 

(RVSMJ LN=0,60; MNGA LN= 0,47), indicando que os espécimes desta área são mais 

generalistas. No entanto a sobreposição (RVSMJ 0,57; MNGA 0,39/ P<0,05) dos 

indivíduos do RVSMJ foi superior à encontrada no MNGA.  Variações foram também 

observadas (ANOVA; p<0,005) quanto aos índices de especialização individual e a 

média da largura do nicho individual em cada área.  

 

 

DISCUSSÃO 

A dieta de Tropidurus hispidus foi variada quanto ao consumo de itens alimentares, 

tanto no RVSMJ (12 categorias), como no MNGA (14 categorias). E a alta diversidade 

de presas ingeridas classifica esta espécie como generalista (Vitt & Carvalho, 1995; Van 

Sluys et al., 2004). Apesar do grande número de categorias na dieta, no RVSMJ a presa 

mais importante foi Formicidae e as demais categorias apresentaram baixa 

representatividade. No que se refere ao MNGA o item mais importante foi Formicidae, 

seguido de Isoptera, Coleoptera e larvas de insetos. Embora as porcentagens de itens 

alimentares utilizados apresentem algumas variações de uma área para outra, os 

principais tipos adotados são semelhantes aqueles consumidos em outras localidades 

por essa espécie ou por outras do gênero Tropidurus (Faria et al, 2007; Rocha & 

Siqueira, 2008; Ribeiro & Freire, 2011). Estas variações na dieta não foram causadas 
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pela diferença na disponibilidade de presas, uma vez que as abundâncias relativas das 

categorias de presas disponíveis não diferiram entre as áreas estudadas. 

A especialização individual foi maior no MNGA, possivelmente causada pela 

competição intraespecífica (Bolnick, 2004), pois nesta área a abundância de espécies foi 

maior. No entanto, a maior média de largura de nicho foi observada para a população do 

RVSMJ, na qual houve maior sobreposição entre os indivíduos. 

Maiores larguras de nicho sugerem que há mais diversificação na utilização de recursos 

pelos indivíduos (Van Valen 1965). No entanto, o RVSMJ exibiu maior sobreposição 

entre os seus componentes, como um resultado da menor variação do nicho entre os 

indivíduos.  Por ser menos abundante, esta população pode não sofrer a influencia da 

competição intraespecífica, de modo que os organismos sobrepõem-se na dieta 

(Bolnick, 2004). Alternativamente, o nicho mais amplo no RVSMJ pode estar 

relacionado à liberação competitiva (Costa et al, 2008), uma vez que nesta área não há 

espécies potencialmente competidoras, como Tropidurus semitaeniatus, que ocorre em 

simpatria com o Tropidurus hispidus no MNGA. Portanto o nicho é ampliado, tendo em 

vista que os recursos estão livres de espécies competidoras para serem utilizados por T. 

hispidus (Macarthur & Levins, 1967; Abramsky & Sellah, 1982). 

Sendo assim, conclui-se que a especialização individual pode ser mais acentuada em 

populações de lagartos com maior abundância, como um meio de reduzir a pressão da 

competição intraespecífica. Adicionalmente, os dados contrariam em parte a hipótese de 

Van Valen (1965), pois nem sempre a população que apresenta maior largura de nicho 

terá indivíduos mais especializados.  
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Tabela 3- Disponibilidade de recursos alimentares e composição das dietas 

de Tropidurus hispidus do Refúgio de Vida Silvestre Mata do Junco 

(RVSMJ) e Monumento Natural Grota do Angico (MNGA), Sergipe, 

Brasil. Importância relativa baseada na frequência numérica para as 

amostras de disponibilidade e estômagos acumulados.  

 

Categoria  

Disponibilidade Dieta 

RVSMJ MNGA RVSMJ MNGA 

Acarina 5,27 7,80 0,00 0,05 

Annelida 0,02 <0,01 - - 

Araneae 0,62 1,38 0,76 1,05 

Blattaria 0,08 0,21 0,11 0,21 

Chilopoda <0,01 0,03 0,00 0,21 

Collembola 71,91 62,68 - - 

Coleoptera 4,15 8,30 1,09 9,05 

Dermaptera 0,29 <0,01 0,98 - 

Diplopoda - 0,06 0,11 - 

Diplura - 0,01 - - 

Diptera 3,26 5,18 0,22 - 

Ephemeroptera - <0,01   

Gastropoda - - 0,65 0,10 

Hemiptera 1,16 6,71 2,83 0,73 

Hymenoptera     

           Formicidae 10,3 4,97 88,02 64,54 

           Outros 0,44 0,55 1,09 1,31 

Isopoda - 0,07 0,00 0,05 

Isoptera 0,15 0,04 0,44 12,81 

Larvas de inseto 0,91 0,11 1,31 6,43 

Lepidoptera 0,07 0,51 0,22 1,36 

Mantodea <0,01 0,15 - - 

Material Vegetal - - 0,98 1,20 

Mecoptera - 0,01 - - 

Odonata 0,01 0,01 - - 

Opiliones - <0.01 - - 

Orthoptera 1,01 0,40 0,98 0,73 

Phasmatodea - 0,39 - - 

Pseudoscorpiones 0,02 0,03 0,00 0,05 
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Psocoptera 0,12 0,12 - - 

Scorpiones - 0,10 - - 

Siphonaptera 0,06 0,03 - - 

Thysanoptera <0,01 - - - 

Thysanura 0,16 0,13 - - 

Zoraptera - 0,01 - - 

Presas (N) 28935 42442 918 1912 

Estomagos (N)   36 62 
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Considerações Finais 

 

O presente trabalho oportunizou a observação de diferentes formas no padrão de 

utilização de recursos por taxocenoses de lagartos em hábitats distintos. A maneira 

como as taxocenoses utilizam os recursos espaciais e alimentares são fortemente 

influenciadas pelas características ambientais locais e pela composição de espécie de 

cada área.  

Interações bióticas e abióticas em uma determinada área pode favorecer que algumas 

populações sofram alterações na forma como utilizam os recursos. No entanto, outras 

populações podem apresentar uniformidade no nicho espacial e alimentar independente 

do hábitat que estão inseridas, como evidência da influência filogenética no nicho do 

grupo taxonômico.  

Uma das hipóteses da variação do nicho intraindividual afirma que, populações com 

maiores larguras de nicho são aquelas que apresentarão mais indivíduos especialistas. 

No entanto, o estudo feito com populações de Tropidurus hispidus revelou que a 

competição intraespecífica possui maior relevância para a especialização individual, 

uma vez que a população com maior abundância da espécie apresentou a menor largura 

de nicho e foi composta por mais indivíduos especialistas. 

 

 

 

 

 


