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RESUMO
As ações antrópicas têm causado danos ao meio ambiente, uma vez que há desamparo
técnico-científico por parte do ser humano tornando a utilização de recursos por vezes
agressiva à natureza. Nesse contexto, é considerado de valia científica conhecer a fauna de
áreas sem amostragem e aplicar às espécies encontradas, metodologias de ecologia para que
se possa compreender como os agrupamentos de espécies estão distribuídos na natureza e
como são influenciados por fatores abióticos e pelas interações entre populações. Os répteis
Squamata são considerados organismos modelo para esse tipo de pesquisa. O alvo deste
estudo foi investigar sobre a diversidade e a ecologia de uma comunidade de répteis Squamata
em uma área de Caatinga, na Reserva Ecológica Verdes Pastos (REVP), São Mamede,
Paraíba, Brasil. O trabalho de campo foi conduzido entre setembro de 2016 até agosto de
2017, sendo cada expedição mensal e com duração de três dias. Três métodos foram
considerados para a obtenção de dados, sendo a “procura visual limitada por tempo” o
principal método. As análises estatísticas para com os dados contemplaram a riqueza e
abundância das espécies e também, o nicho temporal e espacial. No que se refere à
diversidade, a REVP apresenta uma riqueza de 27 espécies de répteis Squamata. A riqueza
observada foi inferior à estimada pelos estimadores. A distribuição das abundâncias ajustouse ao modelo de log-normal. As espécies dominantes foram Ameivula ocellifera (n= 543;
37,5%) e Tropidurus hispidus (n = 333; 22,3%). No estudo da ecologia da comunidade foram
observados 1448 avistamentos distribuídos em indivíduos de 23 espécies, sendo de 14
espécies (8 Famílias) de lagartos e 9 espécies (4 Famílias) de serpentes. Os répteis foram
observados utilizando 40 tipos de microhabitats, sendo o microhabitat “serapilheira entre/sob
estrato herbáceo sazonal” mais utilizado pela comunidade estudada (N= 317; 21,95%). A
espécie com maior largura de nicho espacial (micro-habitat) e temporal foi Brasiliscincus
heathi (BM = 0,690; BTBhe = 0,710). Foram observados elevados índices de sobreposição de
nicho espacial e temporal entre serpente Leptodeira annulata e quatro espécies de lagarto.
Foi constatado que as condições atmosféricas influenciam na atividade dos indivíduos
avistados. Não houve diferença significativa entre a pluviosidade e a abundância (rs = 0,9378 t
= 8,5414 p = 0,0001). Esta pesquisa foi a segundo a registrar duas espécies de Micrurus em
uma área de Caatinga trazendo à tona uma problemática taxonômica sobre o gênero Micrurus
no bioma, implicando em questões de conservação. São necessários mais estudos de
levantamento de fauna de répteis Squamata, e talvez ainda mais urgente, seja realizar estudos
sobre a ecologia de comunidades desses organismos em áreas de Caatinga, uma vez que
muitas lacunas de conhecimento precisam ser preenchidas e a constante degradação do bioma
põe em risco as informações ainda não descobertas.
PALAVRAS-CHAVE: Levantamento faunístico, nicho, riqueza, abundância, Micrurus,
lagartos.

SOUSA, Ítalo Társis Ferreira. DIVERSITY AND SPATIO-TEMPORAL ECOLOGY OF
A TAXOCENOSIS OF LIZARDS AND SNAKES IN AN AREA OF CAATINGA,
BRAZILIAN NORTHEAST. 2018. Masters Dissertation in Forest Sciences. CSTR / UFCG,
Patos - PB. 2018. 80.: il.
ABSTRACT
The anthropic actions have caused damage to the environment, since there is technicalscientific helplessness on the part of the human being making the use of resources sometimes
aggressive to nature. In this context, it is considered of scientific value to know the fauna of
areas without sampling and to apply to the species found ecology methodologies so that one
can understand how the groupings of species are distributed in nature and how they are
influenced by abiotic factors and by the interactions between populations. Squamata reptiles
are considered model organisms for this type of research. The aim of this study was to
investigate the diversity and ecology of a community of Squamata reptiles in an area of
Caatinga, in the Verdes Pastos Ecological Reserve (REVP), São Mamede, Paraíba, Brazil.
The fieldwork was conducted between September 2016 and August 2017, with monthly
expedition and that lasted for three days each. Three methods were considered for data
collection, with "visual demand limited by time" being the main method. The statistical
analyzes for the data included the richness and abundance of the species and also the temporal
and spatial niche. In terms of diversity, REVP presents a richness of 27 species of Squamata
reptiles. The observed richness was lower than that estimated by the estimators. The
distribution of abundances was adjusted to the log-normal model. The dominant species were
Ameivula ocellifera (n = 543; 37.5%) and Tropidurus hispidus (n = 333; 22.3%). In the study
of community ecology, there were 1448 sightings distributed among individuals of 23 species,
14 species (8 families) of lizards and 9 species (4 families) of snakes. The reptiles were
observed using 40 types of microhabitats, the microhabitat being the "litter among/under
seasonal herbaceous stratum", most used by the studied community (N=317, 21.95%). The
species with the greatest spatial niche (microhabitat) and temporal width was Brasiliscincus
heathi (BM=0.690; BTBhe=0.710). High spatial and temporal niche overlap rates were
observed between Leptodeira annulata snake and four lizard species. It was observed that
atmospheric conditions influence the activity of sighted individuals. There was no significant
difference between rainfall and abundance (rs = 0.9378 t = 8.5414 p = 0.0001). This research
was the second to record two species of Micrurus in an area of Caatinga bringing to the fore a
taxonomic problem about the genus Micrurus in the biome, implying conservation issues.
Further studies on the survey of Squamata reptiles fauna, and perhaps even more urgent, are
needed to carry out studies on the ecology of these communities in Caatinga areas, since
many knowledge gaps need to be filled and the constant degradation of the biome the
information not yet discovered.

KEYWORDS: Fauna survey, niche, wealth, abundance, Micrurus, lizards.

INTRODUÇÃO
A ocupação e a utilização de áreas naturais pelo ser humano sem o devido auxílio
técnico-ambiental têm causado danos aos ecossistemas, encarregando a Ecologia de ser uma
ferramenta que possa auxiliar na compreensão dos diversos fenômenos naturais que ocorrem e
assim promover ações de conservação (DOBSON; BRADSHA; BAKER, 1997). Nessa
perspectiva, vertebrados são tomados como organismos modelo para a realização de estudos
que possam servir de subsídio para a preservação dos diversos tipos de ambiente onde
ocorrem (RUNGE et al., 2015; ROLL et al., 2017; ALTHOR et al., 2018). Os grupos
herpetofaunísticos (anfíbios e répteis) apresentam sensibilidade às alterações no ambiente
natural e com isso, assumem um papel importante nas análises de qualidade do ambiente
(BÖHM et al., 2016; LION et al., 2016; THOMPSON; NOWAKOWSKI; DONNELLY,
2016).
A presença e a diversidade dos répteis em áreas de fragmentos de mata reforçam a
importância de se preservarem esses ambientes (LION et al., 2016). Há, também, casos em
que florestas são mal manejadas e, com isso, as populações de répteis podem ser afetadas no
local, uma vez que a utilização de recursos naturais de maneira não regulada pode promover a
perda de habitat (NOPPER et al., 2017). O grupo também sente e responde às mudanças
climáticas de âmbito global, sendo preocupante o fato de que o aumento de temperatura pode
promover a diminuição de áreas utilizadas por espécies desse grupo (ARAÚJO; THUILLER;
PEARSON, 2006).
Admitindo-se uma perspectiva global de ecologia do grupo, é provável que diversos
fatores históricos tenham influenciado a diversificação dos Squamata fazendo com que
surgissem linhagens adaptadas a vários tipos de ambiente e utilização de recursos (VITT et
al., 2003). E, de modo geral, os répteis escamados em seus aspectos ecológicos, apresentam
fatores ecológicos e comportamentais intimamente ligados (HUEY; PIANKA, 1981). Gardner
e coleboradores (2016) afirmam que os répteis podem ser considerados ideais para estudos
sociais no meio natural. Com isso, torna-se insigne compreender a ecologia dos reptilianos,
ainda mais quando se refere a estudos em área de Caatinga, por tratar-se de um bioma pouco
estudado e fortemente agredido por ações antrópicas.
O interesse em se estudarem os répteis tem aumentado consideravelmente nos últimos
anos no bioma Caatinga já que poucas áreas foram amostradas (GARDA et al., 2013;
CAVALCANTI et al., 2014; PEDROSA et al., 2014; MAGALHÃES et al., 2015). Apesar dos
esforços já feitos por parte da ciência visando conhecer a composição de espécies em muitas
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áreas de Caatinga, os pesquisadores continuam a incentivar mais estudos de amostragem de
herpetofauna (BENÍCIO et al., 2015; FREITAS et al., 2016; OLIVEIRA; VIEIRA, 2017).
Tendo em vista tamanha incipiência a respeito do conhecimento sobre a ecologia de
um grupo considerado importante do ponto de vista de conservação, é pertinente investir
esforços científicos direcionados aos répteis na Caatinga. São escassos trabalhos enfocando
nicho ecológico com as espécies de reptilianos no ―bioma de mata branca‖.
O presente estudo traz informações sobre diversidade, uso de substrato e, também,
período de atividade dos Squamata em uma área de Caatinga (Depressão Sertaneja
Setentrional) visando conhecer a comunidade em seus aspectos ecológicos de nicho espacial e
temporal. Este estudo encontra-se dividido em 2 capítulos, sendo o primeiro ―Répteis
(Squamata) da Reserva Ecológica Verdes Pastos, São Mamede, PB‖, e o segundo tem por
título ―Ecologia espacial e temporal de uma comunidade de répteis (Squamata) em uma área
de Caatinga no sertão da Paraíba‖.

REFERENCIAL TEÓRICO

Estudos herpetológicos na Caatinga
O livro ―Répteis das Caatingas‖ (VANZOLINI; RAMOS-COSTA; VITT, 1980) parece
ter promovido interesse em parte dos pesquisadores das áreas de zoologia e ecologia que
vieram a adotar por modelo de estudo os répteis e/ou os anfíbios. Segundo, Albuquerque e
colaboradores (2012), os primeiros estudos com répteis e anfíbios no bioma Caatinga se
concentraram nos Estados da Paraíba e de Pernambuco.
Atualmente, estudos de levantamento faunístico voltados para os anfíbios e répteis têm
sido frequentes em áreas de Caatinga no Nordeste do Brasil (GARDA et al., 2013;
CAVALCANTI et al., 2014; PEDROSA et al., 2014; MAGALHÃES et al., 2015; PEREIRA;
TELES; SANTOS, 2015). Isso mostra que os répteis tem recebido considerável atenção dos
pesquisadores neste bioma, tanto as serpentes (VITT; VANGILDER, 1983; FRANÇA et al.,
2008; PEREIRA-FILHO; MONTINGELLI, 2011; RODRIGUES; PRUDENTE, 2011;
MESQUITA et al., 2013; GUEDES; SAWAYA; NOGUEIRA, 2014), quanto os lagartos
(KOLODIUK; RIBEIRO; FREIRE, 2010; RIBEIRO; FREIRE, 2010; SALES et al., 2012;
ANDRADE; SALES; FREIRE, 2013; SANTOS et al., 2015; SALES; FREIRE, 2015).
16

Os anfíbios têm sido estudados sobre diversos aspectos, desde abordagens adaptativas e
fisiológicas (NAVAS; ANTONIAZZI; JARED, 2004), de distribuição geográfica (STEIN,
2015) e demais temas ecológicos (ARZABE, 1999; VIEIRA; ARZABE; SANTANA, 2007;
VIEIRA; SANTANA; ARZABE, 2009; SOUZA; ÁVILA, 2015; TELES et al., 2015). Neste
bioma, os anfíbios anuros apresentam modos de reprodução que possam favorecer a
sobrevivência das desovas e o desenvolvimento dos girinos por meio de comportamentos e
outros tipos de estratégias reprodutivas (VIEIRA; SANTANA; ARZABE, 2009). Stein (2015)
aborda que muitas áreas não foram amostradas, no entanto algumas apresentam riqueza
expressiva de espécies.
Hoje se sabe que os grupos herpetofaunísticos presentes na Caatinga são: Anura,
Gymnophiona, Testudines, Squamata e Crocodylia (ALBUQUERQUE et al., 2012). Partindo
deste conhecimento, certamente há muito a se investigar sobre os diversos aspectos
ecológicos que abrangem estes grupos na Caatinga.
Diversidade e ecologia de lagartos e serpentes
No mundo, há cerca de 6.263 espécies de sáurios e 3672 serpentes (UETZ, 2017), e sua
riqueza e extensão geográfica nos Neotrópicos são bastante expressivas (SILVA; ARAÚJO,
2008; UETZ; FREED; HOŠEK, 2006). No Brasil, o grupo dos répteis Squamata é composto
por 731 espécies, sendo 266 spp. de ―lagartos‖, 73 spp. Amphisbaenia, e 392 spp. serpentes
(BÉRNILS; COSTA, 2015).
Estudos sobre lagartos
O interesse em se estudarem esses grupos em seus aspectos ecológicos surgiu há
aproximadamente 35 anos, quando estes organismos foram considerados modelos para
estudos ecológicos (HUEY; PIANKA; SCHOENER, 1983). Os primeiros estudos com
lagartos ocorreram principalmente em desertos na Austrália, nos Estados Unidos da América
e em regiões áridas na África (PIANKA, 1969, 1971; HUEY; PIANKA; CAVALIER, 1975).
No Brasil, importantes estudos foram desenvolvidos com lagartos da Amazônia
(MARTINS, 1991; VITT; BLACKBURN, 1991; VITT, 1991, 1993; AVILA-PIRES, 1995), e
estes serviram de base para diversos estudos em outros ambientes. Na Caatinga, os lagartos
foram estudados principalmente em aspectos de ecologia e história natural (VITT; LACHER
JR., 1981; VITT, 1995; ANDRADE; SALES; GARDA et al., 2012; FREITAS; FRANÇA;
MESQUITA, 2014).
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Estudos sobre serpentes
Os estudos pioneiros com serpentes ocorreram no início do século XX e foram
realizados com espécies marinhas, pois parecia haver uma tendência em se estudar esses
organismos em cativeiro (DEAN, 1938; HERRE; RARBOR, 1949). No entanto, alguns
táxons foram descritos na primeira metade do século passado (SMITH, 1931). As primeiras
pesquisas eram voltadas principalmente para aspectos comportamentais relacionados com a
história natural das espécies (DOBBS, 1967; KLEMMER, 1967).
Ao longo das últimas décadas as serpentes presentes no território brasileiro têm sido
estudadas em várias abordagens, desde informações de dieta, predação e comportamentos
associados (PINTO; LEMA, 2002; PIZZATTO; MARQUES; FACURE, 2009; BERNARDE;
ABE, 2010; HENDERSON; PAUERS, 2012), além de trabalhos feitos sobre as atividades
realizadas pelas espécies (MARQUES; ETEROVIC; ENDO, 2001; SALOMÃO; SANTOS;
PUORTO, 1995).
Embora seja um grupo que desperta o interesse de muitos pesquisadores (iniciantes em
cursos de ciências biológicas e áreas afins), o estudo destes indivíduos não é considerado fácil
uma vez que os encontros com estes animais na natureza são pouco frequentes em geral
(BERNARDE, 2012).
Relação entre répteis Squamata e substrato vegetal
Tiffney (1984) afirma que os répteis foram os primeiros vertebrados a interagir com a
comunidade vegetal. Para a Caatinga, um recente estudo com comunidade de lagartos
(PASSOS et al., 2016) sugere que os limites biogeográficos propostos por Velloso (2001)
sejam revistos uma vez que a fauna de lagartos encontrada indica que o bioma Caatinga
parece ser mais uniforme em termos de biodiversidade. Isso mostra como estes organismos
são potenciais ferramentas para a compreensão de vários temas ecológicos, biogeofráficos e
taxonômicos (SILVA; ARAÚJO, 2008).
Para o bioma Caatinga, Vitt (1995) apontou três espécies de lagartos como utilizadoras
de substrato vegetal (Ligodactylus klugei, Polychrus acutirostris e Tropidurus hispidus). No
entanto, mais espécies utilizam este tipo de substrato e se alimentam de frutos neste bioma,
como Ameivula occelifera, Hemidactylus agrius, H. brasilianus, Iguana iguana, Salvator
merianae, Psychosaura agmosticha e Tropidurus semitaeniatus.
A vegetação fornece uma gama de micro-habitats para muitos seres vivos, incluindo as
serpentes que, embora não se alimentem de matéria vegetal, utilizam árvores, arbustos, entre
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outros substratos vegetais para a realização de suas atividades diárias (FAROOQ et al., 2018;
HALSTEAD et al., 2016; MARQUES, R. et al., 2017; RIOS et al., 2017)
Caatinga
A região Nordeste do Brasil possui cerca de 121.911.200 hectares e comporta uma
grande área denominada de Polígono das Secas, que compreende um espaço de
aproximadamente 60.246.021 hectares, sendo que as áreas inseridas nesta delimitação
compartilham dados semelhantes no que se refere à irregularidade das precipitações (por
vezes escassas), baixos índices de umidade e altas temperaturas (RAMALHO, 2013). A
maior parte do território do Nordeste do Brasil é ocupada por uma vegetação xerófila, de
fisionomia e florística variada, denominada Caatinga (CEDRAZ, 2008).
Segundo Soares e Almeida (2011), o Domínio da Caatinga está compreendido desde a
porção oriental, com o Planalto da Borborema (localizado ao norte) e a Chapada Diamantina
(na região sul, no Estado da Bahia). Na porção ocidental, ao Sul, o Espigão Mestre transpassa
o Domínio da Caatinga e exerce a função de divisor nas áreas entre a bacia do Rio São
Francisco, que corta o Domínio da Caatinga, e a bacia do Tocantins, que atravessa o domínio
do cerrado percorrendo até a Amazônia; e a Chapada das Mangabeiras (SOARES;
ALMEIDA, 2011).
O Bioma Caatinga compreende relevantes porcentagens em territórios dos Estados do
Nordeste brasileiro, como no Estado do Ceará (100%) e pouco mais da metade na Bahia
(54%), grande parte da Paraíba (92%), de Pernambuco (83%), do Piauí (63%) e do Rio
Grande do Norte (95%), praticamente a metade de Alagoas (48%) e Sergipe (49%), além de
pequenas porções de Minas Gerais (2%) e do Maranhão (1%) (IBGE, 2004).
Andrade-Lima (1981) apresentou um sistema de classificação com seis unidades,
podendo cada unidade abranger um ou mais ―tipos‖, o que resultou em 12 tipos de caatinga.
Estas combinações de tipos de paisagem e vegetação implicam a existência de distintas
comunidades (vegetais) de caatinga, já que esses tipos são provenientes da integração climasolo (SOARES; ALMEIDA, 2011). No entanto, Prado (2003) coloca que mais unidades e
―tipos‖ podem ser acrescentadas ou desconsideradas, mas é preciso mais estudos a respeito
deste tema.
A Caatinga é considerada um bioma exclusivamente brasileiro (HAUFF, 2010). Mesmo
assim, a exploração de seus recursos naturais é feita de modo desordenado e desregrado, uma
vez que não são aplicadas medidas sustentáveis na discrepante maioria dos casos (CEDRAZ,
2008). A pecuária, por sua vez, tem sido uma das atividades mais agressivas com esse bioma
19

(MELOROSE; PERROY; CAREAS, 2005; ARAÚJO-FILHO, 2014). Outro forte agravante é
o desmatamento, uma vez que a retirada da cobertura vegetal pode dar início a processos de
desertificação (MMA, 2011b).
Mesmo a Caatinga apresentando consideráveis índices de diversidade (MELOROSE;
PERROY; CAREAS, 2005; ALBUQUERQUE et al., 2012), são poucas as políticas
ambientais que protegem o que ainda resta de preservado neste bioma. A Caatinga conta com
apenas 7% da sua área total protegida por Unidades de Conservação federais e estaduais e
terras indígenas, porém apenas 1 % são Unidades de Conservação de proteção integral
(MMA, 2011a).
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Abstract
Lizards and Snakes from the Verdes Pastos Ecological Reserve, São Mamede, PB. Brazil
presents high levels of biodiversity. In this perspective, reptiles represent one of the most
diverse groups in the Brazilian territory. However, many areas have not been sampled and
therefore, many species are little or by unknown by science. The objective of this work was
to investigate the Squamata diversity in the Ecological Reserve Verdes Pastos (São Mamede),
an area of Caatinga in the interior of the Paraíba. The field work was developed monthly
between September 2016 and August 2017, with each expedition lasting three days. During
the field data collection, three methods were used to record Reptilians (Squamata) in REVP:
visual search limited by time (three transects), occasional meetings and photographic
registrations by others. Curves of accumulation and rarefaction were made. The richness of
the area was estimated, and an abundance rank diagram was constructed and tested and the
species were classified according to dominance and frequency. There were 1449 individuals
(Squamata). The composition of REVP has 27 species, 14 species of lizards and 13 species of
snakes. The observed richness was lower than that estimated by the estimators. The
distribution of abundances was adjusted to the log-normal model. The dominant species were
Ameivula ocellifera (n=543; 37.5%) and Tropidurus hispidus (n=333; 22.3%). The
occurrence of endemisms such as the Phylllopezus periosus lizard and the Boiruna sertaneja,
Epictia borapeliotes and Erythrolamprus viridis snakes reinforces the need for conservation
actions, since the Caatinga suffers constant degradation. This study was the second to record
two species of Micrurus in an area of Caatinga, which brought to the surface a taxonomic
problem about the genus Micrurus in the biome, implying conservation issues, since when a
group of organisms is not included in the scientific literature, its existence seems to have no
effect on its conservation. This study reinforces the need for sampling in areas of Caatinga,
since many species not described in the biome are probably in danger of extinction.
KEYWORDS: Caatinga, lizards, snakes, wealth, abundance
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Resumo
Squamatas (Lagartos e Serpentes) da Reserva Ecológica Verdes Pastos, São Mamede,
PB. O Brasil é um apresenta elevados índices de biodiversidade. Nessa perspectiva, os répteis
representam um dos grupos de maior diversidade no território brasileiro. No entanto, muitas
áreas não foram amostradas e, por isso, muitas espécies são pouco, ou de nenhum modo,
conhecidas pela ciência. O objetivo deste trabalho foi investigar a diversidade de Squamata
na Reserva Ecológica Verdes Pastos (município de São Mamede), uma área de Caatinga no
sertão da Paraíba. O trabalho de campo foi desenvolvido mensalmente, entre setembro de
2016 e agosto de 2017, com três dias de duração cada expedição. Durante a coleta de dados
em campo foram utilizados três métodos para o registro dos reptilianos (Squamata) na REVP:
procura visual limitada por tempo (três transectos), encontros ocasionais e registros
fotográficos por terceiros. Foram feitas curvas de acumulação e rarefação. A riqueza da área
foi estimada, e foi construído e testado um diagrama de rank de abundâncias, e as espécies
foram classificadas de acordo com a dominância e a frequência. Foram observados 1449
indivíduos (Squamata). A composição da REVP possui 27 espécies, sendo 14 espécies de
lagartos e 13 de serpentes. A riqueza observada foi inferior à estimada pelos estimadores. A
distribuição das abundâncias ajustou-se ao modelo de log-normal. As espécies dominantes
foram Ameivula ocellifera (n= 543; 37,5%) e Tropidurus hispidus (n = 333; 22,3%). A
ocorrência de endemismos como o lagarto Phylllopezus periosus e as serpentes Boiruna
sertaneja, Epictia borapeliotes e Erythrolamprus viridis reforça a necessidade de ações de
conservação, já que a Caatinga sofre degradação constante. Esse estudo foi o segundo a
registrar duas espécies de Micrurus em uma área de Caatinga, o que trouxe à tona uma
problemática taxonômica sobre o gênero Micrurus no bioma, implicando questões de
conservação, uma vez que, quando um grupo de organismos não está inserido na literatura
científica, a sua existência parece não ter efeito sobre a sua conservação. Este estudo reforça
a necessidade da realização de amostragem em áreas de Caatinga, já que, provavelmente,
muitas espécies não descritas presentes no bioma correm risco de extinção.
PALAVRAS-CHAVE: Caatinga, lagartos, serpentes, riqueza, abundância.

Introdução
O conhecimento sobre os vertebrados presentes no território do Brasil passou a ter
bases técnico-científicas mais estruturadas por volta da segunda metade do século XIX,
embora a zoologia brasileira tenha se estabelecido no início do século XX (Vanzolini 1996).
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Hoje é sabido que o Brasil é detentor da fauna e flora mais ricas da Região Neotropical (Peres
et al. 2011), com estimativas entre 170 e 210 mil espécies, e destas, cerca de 103 a 134 mil
são de espécies animais (Lewinsohn e Prado 2005).
Embora o Brasil apresente tamanha biodiversidade no que se refere à herpetofauna
que é um dos principais grupos da Zoologia, muitos locais permanecem não amostrados e
muitas espécies continuam pouco ou de nenhum modo estudadas. No intuito de inventariar a
fauna de localidades cuja lista de espécies é desconhecida, são aplicadas variadas
metodologias de amostragem que permitem o acesso à composição de espécies em um
determinado espaço e tempo (Silveira et al. 2010).
Há urgência para que sejam conhecidas as espécies de répteis nas áreas não
amostradas já que as ações antrópicas vêm destruindo os ambientes naturais. Além do mais,
muitas espécies de lagartos e serpentes são especialistas quanto à utilização de habitat e
portanto, não apresentam adaptações para sobreviverem em ambientes perturbados por ações
antrópicas persistentes (Martins e Molina 2008). Com isso, torna-se evidente a necessidade
de inventários faunísticos antes que a degradação ambiental “esconda” a composição natural
de espécies no ambiente.
Para o bioma Caatinga, uma lista de espécies de uma dada localidade, pode ser
considerada como um dado muito mais importante do que geralmente se pensa (Vanzolini et
al.1980). Nessa perspectiva, são apresentadas informações sobre a diversidade de lagartos e
serpentes presentes na Reserva Ecológica Verdes Pastos, uma área de Caatinga no sertão
paraibano.

Materiais e métodos
Área de estudo
A Reserva Ecológica Verdes Pastos (REVP) está situada na região do Papagaio, que é
zona rural no município de São Mamede (06°56‟16”S 37°09‟10”W; 274 m), situado na
mesorregião do Sertão Paraibano e na microrregião do Seridó Ocidental (Figura 1). A
vegetação é do tipo savana-estépica, com a presença, principalmente, das famílias botânicas
Fabaceae e Cactaceae (Abílio et al. 2005). A região apresenta clima semiárido quente, com
chuvas de verão (BSw„h‟), seguindo a classificação de Köppen e, geralmente, possui entre 9
e 11 meses secos e, aproximadamente, 300 mm de precipitação/ano (Abílio et al. 2005).
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Figura 1. Localização geográfica do município de São Mamede, Paraíba, Nordeste do Brasil
(amarelo). À esquerda, estão os municípios de Patos e São José de Espinharas, ambos
pertencentes à mesorregião de Patos, incluindo o município de São Mamede. A área está
inserida no bioma Caatinga. Em vermelho e circulada por uma linha vermelha, está
localizada a Reserva Ecológica Verdes Pastos (REVP).
A REVP é uma área particular que abriga uma variedade de espécies de aves (Pereira
et al. 2014). A área possui cercas de arame que delimitam algumas partes do território, que
são utilizadas para atividade pecuária, além de outro cercado, que é utilizado para o cultivo
de hortaliças. No entanto, não ocorre caça predatória no local, sendo mínimas as perturbações
no ambiente preservado nesta área.
Coleta de dados em campo
Com base na metodologia aplicada por Mesquita e colaboradores (2013), foram
utilizados três métodos para o registro dos reptilianos da ordem Squamata na REVP: Procura
Visual Limitada por Tempo (PVLT), Encontros Ocasionais (EO) e Registros Fotográficos por
Terceiros (RFPT). Não foram utilizadas armadilhas de coleta zoológica. O trabalho de campo
foi desenvolvido entre setembro de 2016 e agosto de 2017.
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PVLT – Consistiu na procura dos espécimes por meio de caminhadas lentas, realizadas por
duas pessoas, em transecções pré-estabelecidas na área de estudo. Durante cada mês, foi
realizado um total de 27 horas de PVLT. Devido a questões logísticas, em cada expedição de
campo, foram realizadas 18 horas de buscas diurnas e 9 horas noturnas.
Foram utilizados três transectos, sendo dois de aproximadamente mil metros de
comprimento e o outro medindo cerca de dois mil metros. Áreas preservadas e antropizadas
foram percorridas.
EO – Este método consiste em registrar informações sobre algum indivíduo fortuitamente
observado pela equipe de campo em algum período de tempo em que não esteja sendo
aplicado o método de PVLT.
RFPT - Foram considerados registros fotográficos realizados por pessoas que não
integrassem o grupo de pesquisa atuante na área de estudo em períodos anteriores ao presente
estudo e também durante a realização do mesmo.
Análises estatísticas
Foram construídas curvas de acumulação e rarefação (Mao Tau) para lagartos,
serpentes e ambos agrupados, com o intuito de analisar o acúmulo de espécies ao longo do
período de amostragem (Gotelli e Colwell 2001). Os cálculos foram feitos com base no
esforço amostral em horas-homem (h.h), considerando 1000 aleatorizações, sem reposição
(Colwell e Coddington 1994). O Software utilizado para estas análises foi o EstimateS 9.1.0
(Colwell e Elsensohn 2014).
Foi feito e testado um diagrama de distribuição de abundâncias para analisar se há
adequação em relação aos modelos teóricos de distribuição e abundância: broken-stick,
geométrico, log-série ou log-normal (Melo 2008, Mesquita et al. 2013), através do Software
PAST (Hammer et al. 2001).
A riqueza da REVP foi calculada através de estimadores se baseiam na incidência
(Bootstrap, Chao 2, ICE, Jacknife 1a e 2a ordem) e outros na abundância (ACE e Chao 1)
(Colwell e Coddington 1994).
Cada espécie foi classificada conforme sua dominância e frequência seguindo método
adaptado de Abreu & Nogueira (1989), Luiselli (2006) e Mesquita e colaboradores (2013). A
proporção da frequência foi calculada da seguinte maneira: (número de amostras com registro
da espécie/número total de amostras) x 100. E as classificações de frequência são: Acidental
= de 0,1% a 25%; Acessória = de 25% a 50%; e Constante = de 50% a 100%. A proporção de
dominância foi obtida pela fórmula: (número de indivíduos da mesma espécie/número total
de indivíduos coletados na área) x 100.Com isso, as espécies poder ser classificadas em três
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categorias quanto a sua dominância: Acidental = de 0,0% a 2,5%; Acessória = de 2,5% a
5,0%; e Dominante = de 5,0% a 100%.
As espécies foram classificadas a partir da combinação entre as categorias
estabelecidas de frequência versus dominância (Tabela 1). Cada espécie foi considerada
como: comum (constante e dominante), intermediária (constante e acessória; constante e
acidental; acessória e acidental; acessória e dominante; acessória e acessória), rara (acidental
e acidental) ou muito rara (acidental e acidental com menos de 1% de dominância).
Tabela 1. Esquema de descrição da categorização das espécies observadas na REVP com
base na frequência e dominância das espécies seguindo Mesquita e colaboradores (2013).
Frequência
Dominância
Frequência
x
Dominância
Acidental
(0,1% a 25%)

Acessória
(25% a 50%)

Acidental

Comum (constante e dominante)

(0,0% a 2,5%)

Acessória
(2,5% a 5,0%)

Intermediária (constante x acessória; constante x
acidental; acessória x acidental; acessória x
dominante; acessória x acessória)

Rara (acidental e acidental)
Constante
(50% a 100%)

Dominante
(5,0% a 100%)

Muito rara (acidental e acidental com menos de 1%
de dominância)

Resultados
Entre os meses de setembro de 2016 e agosto de 2017 foram observados pelos
métodos de PVLT e EO, 1448 indivíduos/avistamentos (Squamata) na Reserva Ecológica
Verdes Pastos, em São Mamede, Paraíba. Este estudo apresentou uma composição de 27
espécies de répteis escamados, sendo 14 espécies de lagartos e 13 de serpentes (Tabela 2;
Figuras 2, 3 e 4). O grupo dos lagartos apresentou um elevado número de avistamentos (N =
1359; 93,8%), enquanto que as serpentes compreenderam apenas 6,2% (n = 90) do total.

Tabela 2. Espécies de Squamata encontradas na Reserva Ecológica Verdes Pastos, e os
respectivos métodos de registro utilizados.
Família/Espécie

Método Amostrado
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LAGARTOS (14 espécies)
Gekkonidae Gray, 1825
Hemidactylus agrius Vanzolini, 1978

PVLT

H. mabouia (Moreau de Jonnes, 1818)

PVLT

Lygodactylus klugei (Smith, Martin e Swain, 1977)

PVLT, EO

Gymnophthalmidae Fitzinger, 1826
Vanzosaura multiscutata (Amaral, 1933)

PVLT, EO

Iguanidae Gray, 1827
Iguana iguana iguana (Linnaeus, 1758)

PVLT, EO

Mabuyidae Mittleman, 1952
Brasiliscincus heathi (Schmidt e Inger, 1951)

PVLT, EO

Polychrotidae Fitzinger, 1843
Polychrus acutirostris Spix, 1825

PVLT, EO

Phyllodactylidae Gamble, Bauer, Greenbaum e Jackman, 2008
Gymnodactylus geckoides Spix, 1825

PVLT

Phyllopezus periosus Rodrigues, 1986

PVLT, EO

Phyllopezus pollicaris pollicaris (Spix, 1825)

PVLT

Teiidae Gray, 1827
Ameivula ocellifera (Spix, 1825)

PVLT, EO

Salvator merianae (Dumeril e Bibron, 1839)

PVLT, EO

Tropiduridae Bell in Darwin, 1843
Tropidurus hispidus (Spix, 1825)

PVLT, EO

Tropidurus semitaeniatus (Spix, 1825)

PVLT, EO

SERPENTES (13 espécies)
Boidae Gray, 1825
Boa constrictor Linnaeus, 1758

RFPT

Colubridae Oppel, 1811
Oxybelis aeneus (Waglerin Spix, 1824)

PVLT

Dipsadidae Bonaparte, 1838
Boiruna sertaneja Zaher, 1996

RFPT

Erythrolamprus viridis (Gunther, 1862)

RFPT

Leptodeira annulata (Linnaeus, 1758)

PVLT, EO
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Lygophis dilepis (Cope, 1862)

PVLT

Oxyrhopus trigeminus Duméril, Bibron and Duméril, 1854

PVLT

Pseudoboa nigra (Dumeril, Bibron e Dumeril, 1854)

PVLT, EO

Philodryas nattereri Steindachner, 1870

PVLT

Elapidae Boie, 1827
Micrurus ibiboboca (Merrem, 1820)

PVLT

Micrurus sp.

PVLT

Leptotyphlopidae Stejneger, 1892
Epictia borapeliotes (Vanzolini, 1996)

PVLT

Viperidae Oppel, 1811
Bothrops erythromelas Amaral, 1923

RFPT

Durante este período, quatorze espécies de lagartos pertencentes a 8 Famílias foram
registradas: Gekkonidae (Hemidactylus agrius, H. mabouia, Lygodactylus klugei),
Gymnophthalmidae (Vanzosaura multiscutata), Iguanidae (Iguana iguana), Mabuyidae
(Brasiliscincus

heathi),

Polychrotidae

(Polychrus

acutirostris),

Phyllodactylidae

(Gymnodactylus geckoides, Phyllopezus periosus e P. pollicaris), Teiidae (Ameivulla
ocellifera e Salvator merianae) e Tropiduridae (Tropidurus hispiduse T. semitaeniatus).
Sobre as serpentes da REVP, nove espécies (4 Famílias) foram observadas através dos
métodos PVLT e EO, no entanto, mais 4 espécies (incluindo outras 2 Famílias não vistas
anteriormente) foram acrescidas à lista pelo método RFPT. Num total, 13 espécies
distribuídas em 6 Famílias de ofídios foram encontradas: Boidae (Boa constrictor),
Colubridae (Oxybelis aeneus), Dipsadidae (Boiruna sertaneja, Erythrolamprus viridis,
Leptodeira annulata, Lygophis dilepis, Oxyrhopus trigeminus, Pseudoboa nigra e Philodryas
nattereri), Elapidae (Micrurus ibiboboca e Micrurus sp.), Leptotyphlopidae (Epictia
borapeliotes) e Viperidae (Bothrops erythromelas). Das 4 espécies de serpentes incluídas
(Boa constrictor, Boiruna sertaneja, Bothrops erythromelase, Erythrolamprus viridis), pelo
método de RFPT, apenas Boiruna sertaneja foi registrada (por terceiros) durante o período de
estudo (junho de 2017). As demais (Boa constrictor, Bothrops erythromelas e
Erythrolamprus viridis) foram observadas em anos anteriores ao ano de 2016.
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Figura 2. Lagartos observados entre os meses de setembro de 2016 e agosto de 2017, na
REVP, em São Mamede, Paraíba. Família Gekkonidae: A, Hemidactylus agrius; B, H.
mabouia; C, Lygodactylus klugei; Família Gymnophthalmidae: D, Vanzosaura multiscutata;
Família Iguanidae: E, Iguana iguana; Família Mabuyidae: F, Brasiliscincus heathi; Família
Polychrotidae: G, Polychrus acutirostris; Família Phyllodactylidae: H, Gymnodactylus
geckoides; I, P. pollicaris (Fotos A, C, E, F, G, H por Ítalo T. F. Sousa; B, D, I por Marcelo
N. C. Kokubum).
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Figura 3. Lagartos e serpentes registrados entre os meses de setembro de 2016 e agosto de
2017, na REVP, em São Mamede, Paraíba. Lagartos - Família Phyllodactylidae: J,
Phyllopezus periosus; Família Teiidae: K, Ameivulla ocellifera; L, Salvator merianae;
Família Tropiduridae: M, Tropidurus hispidus; N, T. semitaeniatus; Serpentes – Família
Boidae: O, Boa constrictor; Família Colubridae: P, Oxybelis aeneus; Família Dipsadidae: Q,
Boiruna sertaneja; R, Erythrolamprus viridis (Fotos J, K, L, M, N, P, Q por Ítalo T. F. Sousa;
Fotos O, R por John P. Medcraft).
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Figura 4. Serpentes registradas entre os meses de setembro de 2016 e agosto de 2017, na
REVP, em São Mamede, Paraíba. Família Dipsadidae: S, Leptodeira annulata; T, Lygophis
dilepis; U, Oxyrhopus trigeminus; V, Pseudoboa nigra; W, Philodryas nattereri; Família
Elapidae: X, Micrurus ibiboboca; Y, Micrurus sp; Família Leptotyphlopidae: Z, Epictia
borapeliotes; Família Viperidae: A.B, Bothrops erythromelas.

Dentre os lagartos, três espécies (Ameivula ocellifera; n=543, Tropidurus hispidus;
n=333, e T. semitaeniatus; n=232) apresentaram notáveis abundância e frequência,
respectivamente. No que se refere ao grupo das serpentes, uma espécie (Leptodeira annulata;
n=55) apresentou abundância discrepante em relação às demais espécies ofídicas.
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A taxocenose se ajusta ao modelo log-normal, uma vez que o valor de p (X2 = 5,183;
p = 0,269) é maior que 0,05, ou seja, não há diferença significativa entre a distribuição das
abundâncias da taxocenose estudada em relação modelo (Figura 5).
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Figura 5. Abundâncias (colunas) e frequências (linhas) das espécies de todos os indivíduos
registrados na Reserva Ecológica Verdes Pastos, São Mamede, Paraíba, entre setembro de
2016 e agosto de 2017.
As curvas não atingiram a assíntota (Figuras 6, 7 e 8). Embora, para as serpentes
(separadamente) (Figura 7) e para a fauna de Squamata (Figura 8), o índice Chao 2 apresente
uma tendência à estabilização.
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Figura 6. Curva de acumulação e rarefação para lagartos encontrados na REVP. Linha sólida
(cinza escuro) representa as espécies observadas, enquanto que a linha pontilhada
corresponde as estimativas de espécies baseadas em Chao 2.
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Figura 7. Curva de acumulação e rarefação para serpentes encontradas na REVP. Linha
sólida (cinza escuro) representa as espécies observadas, enquanto que a linha pontilhada
corresponde às estimativas de espécies baseadas em Chao 2.
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Figura 8. Curva de acumulação e rarefação para os répteis Squamata da REVP. Linha sólida
(cinza escuro) representa as espécies observadas, enquanto que a linha pontilhada
corresponde às estimativas de espécies baseadas em Chao 2.

Em geral, o número de espécies observadas foi próximo dos calculados pela maioria
dos estimadores (Tabela 3). Para o grupo dos lagartos, a riqueza observada foi inferior às
estimadas por todos os estimadores de diversidade. No que se refere às serpentes, os
estimadores apresentaram valores próximos da riqueza observada (n = 10) para este grupo.
Para a comunidade de répteis Squamata, os estimadores previram um valor acima do
observado (24) ao longo dos 12 meses de estudo. Vale ressaltar que 3 espécies de serpentes
registradas na área através do método RFPT (Boa constrictor, Bothrops erythromelas e
Erythrolamprus viridis) entraram na lista de espécies da área estudada, embora não tenham
sido incluídas nas análises estatísticas.
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Tabela 3. Estimativas de riqueza das espécies de lagartos, serpentes e de ambos agrupados
(Squamata) da REVP, São Mamede, Paraíba, calculadas através dos estimadores: ACE, ICE,
Chao1, Chao 2, Jakknife 1, Jackknife 2 e Bootstrap. SD = desvio padrão.
Estimadores + SD Lagartos (n = 14) Serpentes (n = 10) Squamata (n = 24)
ACE

15,5 + 0

10,5 + 0

25,66 + 0,00

ICE

15,4 + 0,01

10,51 + 0

25,89 + 0,01

Chao 1

15 + 2,29

10 + 0,12

24,75 + 1,42

Chao 2

14,97 + 2,23

10 + 0,12

24,73 + 1,39

Jackknife 1

15,94 + 1,36

10,97 + 0,97

26,92 + 1,64

Jackknife 2

17,83 + 0

9,16 + 0

27 +0

Bootstrap

14,83 + 0

10,82 + 0

25,65 + 0

Das 24 espécies observadas entre os meses de setembro de 2016 e julho de 2017
(Tabela 4), 2 foram classificadas como comuns (lagartos: Ameivulao cellifera e Tropidurus
hispidus),

14

como

intermediárias

(lagartos:

Phyllopezus

pollicaris,

Tropidurus

semitaeniatus, Ligodactylus klugey, Iguana iguana, Salvator merianae, Polychrus
acutirostris, Brasiliscincus heathi e Gymnodactylus geckoides; serpentes: Leptodeira
annulata, Oxybelis aeneus, Philodryas nattereri, Oxyrhopus trigeminus, Pseudoboa nigra e
Micrurus ibiboboca), 4 raras (lagartos: Hemidactylus agrius e Vanzosaura multiscutata;
serpentes: Epictia borapeliotes e Lygophis dilepis) e 4 muito raras (lagartos: Hemidactylus
mabouia e Phyllopezus periosus; serpentes: Micrurus sp. e Boiruna sertaneja).
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Tabela 4. Classificação das espécies de Squamata encontradas na REVP quanto a sua
dominância e frequência. FR = frequência relativa; DO = dominância; (%) = percentagem.
Espécie
Ameivula ocellifera
Tropidurus hispidus
Phyllopezus pollicaris
Tropidurus semitaeniatus
Lygodactylus klugey
Iguana iguana
Leptodeira annulata
Salvator merianae
Oxybelis aeneus
Polychrus acutirostris
Brasiliscincus heathi
Philodryas nattereri
Oxyrhopus trigeminus
Gymnodactylus geckoides
Pseudoboa nigra
Micrurus ibiboboca
Hemidactylus agrius
Vanzosaura multiscutata
Epictia borapeliotes
Lygophis dilepis

FR (%)
100
100
100
91,6
83,3
83,3
75
58,3
50
41,6
41,6
41,6
33,3
25
25
25
16,6
16,6
16,6
16,6

DO (%)
37,5
22,3
2,89
16
4,8
4,5
3,7
1,4
0,5
1,7
0,7
0,5
0,5
0,4
0,3
0,3
0,3
0,2
0,1
0,1

Micrurus sp

8,3

0,07

Boiruna sertaneja

8,3

0,07

Hemidactylus mabouia

8,3

0,07

Phyllopezus periosus

8,3

0,07

Frequência x Dominância
Comum (constante e dominante)
Comum (constante e dominante)
Intermediária (constante e acessória)
Intermediária (constante e acessória)
Intermediária (constante e acessória)
Intermediária (constante e acessória)
Intermediária (constante e acessória)
Intermediária (constante e acidental)
Intermediária (constante e acidental)
Intermediária (acessória e acidental)
Intermediária (acessória e acidental)
Intermediária (acessória e acidental)
Intermediária (acessória e acidental)
Intermediária (acessória e acidental)
Intermediária (acessória e acidental)
Intermediária (acessória e acidental)
Rara (acidental e acidental)
Rara (acidental e acidental)
Rara (acidental e acidental)
Rara (acidental e acidental)
Muito rara (acidental e acidental com
menos de 1% de dominância)
Muito rara (acidental e acidental com
menos de 1% de dominância)
Muito rara (acidental e acidental com
menos de 1% de dominância)
Muito rara (acidental e acidental com
menos de 1% de dominância)

Discussão
Diversidade herpetofaunística
De modo geral, as espécies observadas neste estudo são típicas de Caatinga e
geralmente ocorrem ao longo de grande parte do bioma. Ambas as riquezas de lagartos e
serpentes da REVP apresentaram valores próximos das riquezas observadas em estudos
realizados nos últimos anos com estes grupos, em áreas protegidas na Caatinga (Garda et al.
2013, Pedrosa et al. 2014, Cavalcanti et al. 2014, Magalhães et al. 2015, Caldas et al. 2016).
Tanto para lagartos quanto para serpentes e ambos agrupados como um único
conjunto, as curvas de acumulação e rarefação apresentaram-se sintóticas, o que pode estar
relacionado com a necessidade de continuidade do estudo no local (Gotelli e Colwell 2001).
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Apesar de que as curvas de rarefação não indicam quantas amostras seriam suficientes para
atingir a assíntota.
Com base nos estimadores de riqueza utilizados (ACE, Bootstrap, Chao 1, Chao 2,
ICE, Jacknife 1° e 2° ordem), a riqueza da REVP seria maior do que a encontrada durante a
realização deste trabalho. Isto pode estar relacionado com a ausência da aplicação de outros
métodos de amostragem, como, por exemplo, as armadilhas de interceptação e queda (pitfalls), que são consideradas eficientes para estudos de levantamento herpetofaunístico
(Cechin e Martins 2000, Fisher et al. 2008). No entanto, o principal método de amostragem
empregado neste estudo (PVLT) apresenta indícios de ser altamente apropriado para a
obtenção de dados sobre diversidade e ecologia de herpetofauna em áreas de Caatinga
(Pereira et al. 2015). Este estudo reforça esta afirmativa, uma vez que, através do método de
PVLT, foram observados animais de hábito semi-arborícola, terrestre e até mesmo de hábito
fossorial e semifossorial, além de um elevado número de avistamentos (N = 1448).
No que se refere ao modelo de distribuição de abundâncias, o presente trabalho
corrobora Mesquita e colaboradores (2013), já que a comunidade estudada se ajustou ao
modelo de log-normal. Isto é observado para a maioria das comunidades (Magurran 1988). O
modelo de log-normal é caracterizado pela homogeneidade na distribuição da abundância das
espécies.
Lagartos
Dentre os grupos herpetofaunísticos, o grupo dos lagartos parece ser um dos mais
abundantes em estudos de levantamento de fauna, uma vez que apresenta a segunda maior
riqueza de espécies dentre os répteis brasileiros (Costa e Bérnils 2015). As espécies de
lagartos encontradas neste estudo são comuns em variados tipos de fitofisionomias e
ecorregiões de Caatinga (Passos et al. 2016).
No presente estudo, foi constatado que Ameivula ocellifera é a espécie mais
abundante na área (n = 543; 37,5%), e isto pode estar relacionado com a existência de muitos
ambientes cujo solo é coberto por folhas sobrepostas acumuladas propiciando sítios de
forrageio (Souza et al. 2014, Sales e Freire 2015;). A segunda e a terceira mais abundante,
Tropidurus hispidus (n = 333; 23%) e T. semitaeniatus (n = 232; 16%), respectivamente, têm
sido estudadas em diversos aspectos ecológicos devido a serem facilmente observáveis na
natureza (Kolodiuk et al. 2009, Ribeiro e Freire 2010, Caldas et al. 2015). A abundância das
demais espécies observadas neste estudo apresentou discrepância em relação às três recém
citadas e, provavelmente, isso aconteceu devido à comunidade de Squamata ter se ajustado ao
modelo de log-normal (distribuição em equilíbrio).
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As espécies Ameiva ameiva (Teiidae) (Linnaeus, 1758) e Psychosaura agmosticha
(Rodrigues, 2000) ocorrem em muitas localidades no bioma (Vitt e Colli 1994, Sales et al.
2015), mas não foram observadas neste estudo. A ausência de A. ameiva na REVP provoca
um questionamento sobre o porquê de a espécie não estar presente na área estudo, uma vez
que os lagartos Teiidae apresentam sucesso (vantagem competitiva) em habitats semiáridos
tropicais (Vitt e Pianka 2004). A espécie P. agmosticha parece depender da presença
abundante de bromélias sobre superfícies rochosas extensas para poder se estabelecer em um
determinado ambiente na Caatinga (obs. pessoal). Isto talvez tenha influenciado para a não
ocorrência deste lagarto na área do presente estudo, já que a REVP não dispõe de ambientes
saxícolas com abundância de bromélias.
Serpentes
Devido à fauna de serpentes em áreas de Caatinga ser uma das menos estudadas do
Brasil (Mesquita et al. 2013), torna-se difícil inferir acerca de possíveis outras espécies que
poderiam ter sido encontradas na REVP, embora tenha sido notada a ausência de serpentes do
gênero Thamnodynastes, já registrado para o Estado da Paraíba (Guedes 2012, Coelho et al.
2013, Guedes 2014).
As espécies Philodryas olfersii (Liechtenstein, 1823) e Crotalus durissus (Laurenti,
1768) não foram observadas na área de estudo, mesmo sendo serpentes que ocorrem ao longo
do bioma Caatinga (Guedes 2012). Mesquita e colaboradores (2013) apontam P. ofersii como
uma espécie com potencial indicador da qualidade do ambiente, uma vez que, no estudo
realizado pelos mesmos, esta espécie foi encontrada principalmente em áreas menos
alteradas. A não ocorrência desta espécie (e até mesmo de outras) na área pode estar
relacionada com as ações antrópicas constantes (p.e. pecuária, corte de vegetação, culturas
agrícolas, caça predatória), que acontecem nas propriedades rurais no entorno da REVP.
No entanto, a área de estudo apresenta indícios de bom estado de conservação, já que
foi constatada a ocorrência de espécies de serpentes endêmicas para o bioma Caatinga, como
Boiruna sertaneja, Bothrops erythromelas, Epictia borapeliotes e Erythrolamprus viridis
(Guedes 2012). Além do mais, de forma geral, para os grupos aqui estudados, a abundância e
riqueza encontradas não podem ser consideradas baixas, já que apresentaram valores
razoáveis para a Caatinga.
Com base no cenário atual sobre o que se conhece sobre este grupo, é correto afirmar
que as serpentes da Caatinga necessitam, com certa urgência, de estudos sobre a sua ecologia
e, principalmente, de pesquisas com abordagem taxonômica. O gênero Micrurus, por
exemplo, pode ser citado como um dos grupos que merece a atenção dos herpetólogos
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taxonomistas, uma vez que é considerado como uma evidente problemática taxonômica no
bioma (Pereira-Filho et al. 2017). Apenas um levantamento herpetofaunísico na Caatinga
apresenta mais de uma espécie deste gênero (Magalhães et al. 2015), e é importante ressaltar
que os indivíduos do gênero Micrurus registrados neste bioma são referidos como sendo M.
ibiboboca.
Pereira-Filho e colaboradores (2017) colocam que M. ibiboboca ocorre em áreas de
litoral e que os indivíduos de Micrurus do semiárido seriam consideradas Micrurus sp. Sendo
assim, com base nos registros para este gênero durante este estudo, é provável que não seja
somente uma espécie taxonomicamente não esclarecida, mas duas espécies. Neste trabalho, a
espécie “mais comum” de Micrurus foi considerada como M. ibiboboca devido ao fato de
não existirem trabalhos constatando a possibilidade de esta ser uma espécie diferente de M.
ibiboboca.
A REVP abriga uma diversidade de Squamata composta de espécies comuns em
ambientes de Caatinga, inclusive espécies endêmicas, mostrando a importância de se
protegerem áreas neste bioma para que se possa assegurar preservação das espécies que nele
ocorrem. A ocorrência de endemismos, como o lagarto Phylllopezus periosus e as serpentes
Boiruna sertaneja, Epictia borapeliotes e Erythrolamprus viridis, reforça a necessidade de
ações de conservação, já que a Caatinga sofre degradação constante devido à ação antrópica,
o que põe em risco as espécies endêmicas.
A problemática taxonômica do gênero Micrurus na Caatinga semiárida implica
questões de conservação, uma vez que, quando um grupo de organismos não está inserido na
literatura científica, a sua existência (na natureza) parece não ter efeito sobre a sua
preservação.
Este estudo contribui para a confirmação da necessidade da realização de amostragem
em áreas de Caatinga, já que, provavelmente, muitas espécies não descritas presentes no
bioma correm risco de extinção.

REFERÊNCIAS
Abílio, F. J. P., A. A. Fonseca-Gessner, T. Watanabe, and R. L. Leite. 2005. Fauna de
Chironomidae e outros insetos aquáticos de açudes do semiárido paraibano, Brasil.
Entomología y Vectores 12: 255–264.
Abreu, P. C. O. V. and C. R. Nogueira.1989. Spatial distribution of Siphonophora species at
Rio de Janeiro Coast Brazil. Ciência e Cultura 41: 897–902.
Bérnils, R. S. and H. C. Costa. 2015. Répteis brasileiros: lista de espécies. Herpetologia
52

Brasileira 4: 75–93.
Caldas, F. L. S., D. O. Santana, R. A. Santos, F. F. A. Gomes, B. D. Silva, and R. G. Faria.
2015. Atividade e uso do espaço de Tropidurus semitaeniatus (Iguania) em área de
Mata Atlântica , Nordeste do Brasil. Neotropical Biology and Conservation 10: 85–92.
Caldas, F. L. S.,T. B. Costa, D. O. Laranjeiras, D. O. Mesquita, and A. A. Garda.2016.
Herpetofauna of protected areas in the Caatinga V: Seridó Ecological Station (Rio
Grande do Norte, Brazil). Check List 12: 1–14.
Cavalcanti, L. B. Q., T. B. Costa, G. R. Colli, G. C. Costa, F. G. R. França, D. O. Mesquita,
C. N. S. Palmeira, N. Pelegrin, A. H. B. Soares, D. B. Tucker, and A. A. Garda. 2014.
Herpetofauna of protected areas in the Caatinga II: Serra da Capivara National Park,
Piauí, Brazil. Check List 10: 18–27.
Cechin, S. Z. and M. Martins. 2000. Eficiência de armadilhas de queda (pitfall traps) em
amostragens de anfíbios e répteis no Brasil. Revista Brasileira de Zoologia 17: 729–
740.
Coelho, R. D. F.,K. Souza, A. G. Weider, L. C. M. Pereira, and L. B. Ribeiro. 2013.
Overview of the distribution of snakes of the genus Thamnodynastes (Dipsadidae) in
Northeastern Brazil, with new records and remarks on their morphometry and
pholidosis. Herpetology Notes 6: 355–360.
Colwell, R. K. and J. A. Coddington. 1994. Estimating Terrestrial Biodiversity through
Extrapolation. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological
Sciences345: 101–118.
Colwell, R. K.; Elsensohn, J. E. 2014. EstimateS turns 20: Statistical estimation of species
richness and shared species from samples, with non-parametric extrapolation.
Ecography 37: 609–613.
Costa, H. C. and R. S. Bérnils. 2015. Répteis brasileiros : Lista de espécies 2015.
Herpetologia Brasileira 4: 75–93.
Fisher, R., D. Stokes, C. Rochester, C. Brehme, S. Hathaway, and T. Case. 2008.
Herpetological Monitoring Using a Pitfall Trapping Design in Southern California. Pp.
1-44 in U. S. Geological Survey Techniques and Methods.California, U.S.
Garda, A. A.,T. B. Costa, C. R. Santos-Silva, D. O. Mesquita, R. G. Faria, B. M. Conceição,
I. R. S. Silva, A. S. Ferreira, S. M. Rocha, C. N. S. Palmeira, R. Rodrigues, S. F.
Ferrari, and S. Torquato. 2013. Herpetofauna of protected areas in the Caatinga I: Raso
da Catarina Ecological Station (Bahia, Brazil). Check List 9: 405–414.
Gotelli, N. J. and R. K. Colwell.2001. Quantify in Biodiversity: Procedures and Pitfalls in the
53

Measurement and Comparison of Species Richness. Ecology Letters4: 379–391.
Guedes, T. B.. 2012. Serpentes da Caatinga: Diversidade, história natural, biogeografia e
conservação. Unpublished Thesis. Universidade Estadual Paulista.
Hammer, O., D. A. T. Harper, andP. D. Ryan. 2001. PAST: Paleontological statistics
software package for education and data analysis. Version 3.15 . URL:
<http://palaeoelectronica.org/2001_1/past/issue1_01.htm>
Kolodiuk, M. F., L. B. Ribeiro, and E. M. X. Freire. 2009. The effects of seasonality on the
foraging behavior of Tropidurus hispidus and Tropidurus semitaeniatus (Squamata :
Tropiduridae) living in sympatry in the Caatinga of northeastern Brazil. Zoologia 26:
581–585.
Lewinsohn, T. and P. Prado. 2005. Quantas espécies há no Brasil? Megadiversidade1: 36–42.
Luiselli, L. 2006. Testing hypotheses on the ecological patterns of rarity using a novel model
of study: Snake communities worldwide. Web Ecology 6: 44–58.
Magalhães, F. M., D. O. Laranjeiras, T. B. Costa, F. A. Juncá, D. O. Mesquita, D. L. Röhr,
W. P. Silva, G. H. C. Vieira, and A. A. Garda.2015. Herpetofauna of protected areas in
the Caatinga IV: Chapada Diamantina National Park, Bahia, Brazil. Herpetology Notes
8: 243–261.
Magurran, A. E. 1988. Diversity Indices and Species Abundance Models. Pp. 7-32. in
Magurran, A. E. 2014. Ecological Diversity & its measurement. Springer Verlag,
Berlim, Alemanha.
Martins, M. and F. Molina. 2008. Panorama geral dos répteis ameaçados do Brasil.Pp.327–
334 in: A. B. M. Machado, G. M. Drummond, and A. P. Paglia. (2° ed), Livro
Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de ExtinçãoBrasília, DF. Ministério do Meio
Ambiente.
Melo, A. S. 2008. O que ganhamos “confundindo” riqueza de espécies e equabilidade em um
índice de diversidade? Biota Neotropica8: 21–27.
Mesquita, P. C. M. D.,D. C. Passos, D. M. Borges-Nojosa, and S. Z. Cechin. 2013. Ecologia
e história natural das serpentes de uma área de Caatinga no Nordeste brasileiro. Papéis
Avulsos de Zoologia 53: 99–113.
Passos, D. C., P. C. M. D. Mesquita, and D. M. Borges-Nojosa. 2016. Diversity and seasonal
dynamic of a lizard assemblage in a Neotropical semiarid habitat. Studies on
Neotropical Fauna and Environment 51: 19–28.
Pedrosa, I. M. M. C., T. B. Costa, R. G. Faria, F. G. R. França, D. O. Laranjeiras, T. C. S. P.
Oliveira, C. N. S. Palmeira, S. Torquato, T. Mott, G. H. C. Vieira, and A. A. Garda.
54

2014. Herpetofauna of protected areas in the Caatinga III: The Catimbau National Park,
Pernambuco, Brazil. Biota Neotropica 14: 1–12.
Pereira, E. N., M. J. L.Teles, and E. M. Santos. 2015. Herpetofauna em remanescente de
Caatinga no Sertão de pernambuco, Brasil. Bol. Mus. Biol. Mello leitão37: 37–51.
Pereira, G. A., J. Medcraft, S. S. Santos, and F. P. Fonseca-Neto. 2014. Riqueza e
conservação de aves em cinco áreas de caatinga no Nordeste do Brasil. Cotinga 36: 16–
26.
Pereira-Filho, G. A., R. R. N. Alves, W. L. S. Vieira and F. G. R. França. 2017. (1° eds.).
Serpentes da Paraíba: Diversidade e Conservação. João Pessoa, Paraíba. 316 pp.
Peres, M. B., U. E. Vercillo, and B. F. S. Dias. 2011. Avaliação do Estado de Conservação da
Fauna Brasileira e a Lista de Espécies Ameaçadas: o que significa, qual sua
importância, como fazer? Biodiversidade Brasileira 1: 45–48.
Ribeiro, L. B. and E. M. X. Freire. 2010. Thermal ecology and thermoregulatory behaviour of
Tropidurus hispidus and T. semitaeniatus in a caatinga area of northeastern Brazil.
Herpetological Journal 20: 201–208.
Rodrigues, M. T. 2005. Conservação dos répteis brasileiros: os desafios para um país
megadiverso. Megadiversidade 1: 87–94.
Sales, R. F. D., M. J. M. Andrade, J. S. Jorge, M. F. Kolodiuk, M. M. Ribeiro, and E. M. X.
Freire.2015. Geographic distribution model for Mabuya agmosticha (Squamata:
Scincidae) in Northeastern Brazil. Zoologia 32: 71–76.
Sales, R. F. D. andE. M. X. Freire. 2015. Diet and Foraging Behavior of Ameivula ocellifera
(Squamata: Teiidae) in the Brazilian Semiarid Caatinga. Journal of Herpetology 49:
579–585.
Silveira, L. F.,B. M. Beisiegel, F. F. Curcio, P. H. Valdujo, M. Dixo, V. K. Verdade, G. M. T.
Mattox, and P. T. M. Cunningham.2010. Para que servem os inventários de
fauna?Estudos Avançados 24: 173–207.
Souza, S. R. V., R. V. S. Santos, C. B. Carvalho, E. B. Freitas, F. B. Gueiros, and R. G.
Faria.2014. Use of resources by two sympatric species of Ameivula (Squamata:
Teiidae) in an Atlantic forest-Caatinga ecotone. Acta Biológica Colombiana 20: 67–77.
Guedes, T. B., C. Nogueira, and O. A. V. Marques. 2014. Diversity, natural history, and
geographic distribution of snakes in the Caatinga, Northeastern Brazil. Zootaxa.
Auckland: Magnolia Press 3863: 1-93.
Vanzolini P. E., Ramos-Costa, and L. J.Vitt. 1980. (1° eds.). Répteis das Caatingas. Rio de
Janeiro. Academia Brasileira de Ciências. 196 pp.
55

Vanzolini, P. E. 1996. A contribuição zoológica dos primeiros naturalistas viajantes no
Brasil. Revista USP30: 190–238.
Vitt, L. J. andG. R. Colli. 1994. Geographical ecology of a Neotropical lizard: Ameiva
ameiva (Teiidae) in Brazil. Canadian Journal of Zoology 72: 1986–2008.
Vitt, L. J. and E. R Pianka. 2004. Historical Patterns in Lizard Ecology: What Teiids tan tell
us about lacertids. Evolutionary and Ecological Perspectives8: 139–157.

56

CAPÍTULO II
ECOLOGIA ESPACIAL E TEMPORAL DE UMA COMUNIDADE DE SQUAMATA
EM UMA ÁREA DE CAATINGA, NO SERTÃO DA PARAÍBA

Manuscrito a ser submetido à Revista Iheringia Série Zoologia
http://www.scielo.br/revistas/isz/iaboutj.htm - ISSN: 1678-4766

Qualis na plataforma Sucuripa (Capes):
Ciências agrárias I – B1
Biodiversidade – B2

Ecologia espacial e temporal de uma comunidade de Squamata em uma
área de Caatinga, no sertão da Paraíba

Ítalo Társis Ferreira de Sousa1,2, José Henrique de Andrade Lima1,2, Alisson Moura de
Oliveira1,3 & Marcelo Nogueira de Carvalho Kokubum1,2,3
1.

Universidade Federal de Campina Grande – Centro de Saúde e Tecnologia Rural, Avenida Universitária,
S/N, 58708-110 Patos, PB., Brasil. (italo-91@hotmail.com)

2.

Programa de Pós-graduação em Ciências Florestais.

3.

Unidade Acadêmica de Ciências Biológicas

ABSTRACT
Community ecology aims to understand how species groupings are distributed in nature and
how they are influenced by abiotic factors and by interactions among populations. Squamata
reptiles are considered model organisms for this type of research. The aim of this study was to
investigate the ecology of a community of Squamata reptiles, considering the influence of
local abiotic factors. The study was developed in an area of Caatinga, in the Verdes Pastos
Ecological Reserve (REVP), São Mamede, Paraíba, Brazil. The field work was conducted
between September 2016 and August 2017, with each expedition being monthly and lasting
for three days. Three transections (limited visual search by time) were used to collect data. A
sample effort of 648 man-hours was carried out during 12 months of field work, which
allowed to find a total of 1448 sightings distributed in individuals of 23 species, of 14 species
(8 families) of lizards and 9 species (4 Families) of snakes. The reptiles were observed using
40 types of microhabitats, the microhabitat being the "litter among/under seasonal herbaceous
extract", most used by the studied community (N = 317, 21.95%). The species with the
greatest spatial niche (microhabitat) and temporal width was Brasiliscincus heathi (BM=0.690;
BTBhe=0.710). High spatial and temporal niche overlap indices were observed between
Leptodeira annulata snake and four species of lizard: Polychrus acutirostris (spatial niche: Ø
P.ac x L.an = 0,971; temporal niche: Ø L.an x Pac = 0,940), Lygodactylus klugei (Ø L.kl x L.an = 0,784), Iguana
iguana (Ø I.ig x L.an = 0,771), Phyllopezus pollicaris (Ø L.an x P.po = 0,943). It was observed that
atmospheric conditions influence the activity of sighted individuals. There was no significant
difference between rainfall and abundance (rs=0.9378 t=8.5414 p = 0.0001). Further studies
on the ecology of Squamata communities in Caatinga areas are needed, since many
knowledge gaps need to be filled and the constant degradation of the biome jeopardizes
information that has not yet been discovered. The snakes were less studied than the lizards in
the Caatinga until the moment, which makes difficult the elaboration of conservation actions
for these species in the biome.
KEYWORDS: Ecology of reptiles, Caatinga, snakes, lizards, niche.
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RESUMO
A ecologia de comunidades objetiva compreender como os agrupamentos de espécies estão
distribuídos na natureza e como são influenciados por fatores abióticos e pelas interações
entre populações. Os répteis Squamata são considerados organismos modelo para esse tipo de
pesquisa. O alvo deste estudo foi investigar sobre a ecologia uma comunidade de répteis
Squamata, considerando a influência dos fatores abióticos locais. O estudo foi desenvolvido
em uma área de Caatinga, na Reserva Ecológica Verdes Pastos (REVP), São Mamede,
Paraíba, Brasil. O trabalho de campo foi conduzido entre setembro de 2016 até agosto de
2017 sendo cada expedição mensal e com duração de três dias. Foram percorridas 3
transecções (procura visual limitada por tempo) para a coleta de dados. Foi aplicado um
esforço amostral de 648 horas-homem ao longo de 12 meses de trabalho de campo o que
proporcionou encontrar um total de 1448 avistamentos distribuídos em indivíduos de 23
espécies, sendo de 14 espécies (8 Famílias) de lagartos e 9 espécies (4 Famílias) de serpentes.
Os répteis foram observados utilizando 40 tipos de microhabitats, sendo o microhabitat
“serapilheira entre/sob extrato herbáceo sazonal” mais utilizado pela comunidade estudada
(N= 317; 21,95%). A espécie com maior largura de nicho espacial (micro-habitat) e temporal
foi Brasiliscincus heathi (BM = 0,690; BTBhe = 0,710). Foram observados elevados índices de
sobreposição de nicho espacial e temporal entre serpente Leptodeira annulata e quatro
espécies de lagarto: Polychrus acutirostris (nicho espacial: Ø P.ac x L.an = 0,971; nicho
temporal: Ø L.an x Pac = 0,940), Lygodactylus klugei (Ø L.kl x L.an = 0,784), Iguana iguana (Ø I.ig
x L.an = 0,771), Phyllopezus pollicaris (Ø L.an x P.po = 0,943). Foi constatado que as condições
atmosféricas influenciam na atividade dos indivíduos avistados. Não houve diferença
significativa entre a pluviosidade e a abundância (rs = 0,9378 t = 8,5414 p = 0,0001). São
necessários mais estudos sobre a ecologia de comunidades de Squamata em áreas de
Caatinga, uma vez que muitas lacunas de conhecimento precisam ser preenchidas e a
constante degradação do bioma põe em risco as informações ainda não descobertas. As
serpentes foram menos estudadas que os lagartos na Caatinga até o momento, o que dificulta a
elaboração de ações de conservação para estas espécies no bioma.
PALAVRAS-CHAVE: Ecologia de répteis, Caatinga, serpentes, lagartos, nicho.
INTRODUÇÃO
Os estudos sobre ecologia de comunidades buscam o entendimento a respeito de como
as espécies encontram-se distribuídas no ambiente e como são influenciados por fatores
abióticos e pelas interações entre populações (BEGON et al., 2007). A produção científica
voltada para ecologia das espécies e comunidades é potencial ferramenta para a realização de
ações de conservação, além de colaborar efetivamente no direcionamento de estudos para um
melhor entendimento sobre a diversidade existente.
As taxas de diversificação parecem ser mais fortemente influenciadas por fatores
relacionados ao uso de micro-habitat do que com fatores climáticos (BARS-CLOSEL, et al.,
2017; MOEN & WIENS, 2017). Nessa perspectiva, é sabido que os grupos herpetofaunísticos
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apresentam sensibilidade a alterações ambientais, principalmente quando se trata de mudanças
causadas por influência antrópica (NOWAKOWSKI et al., 2018).
Muitos organismos são especialistas quanto aos recursos que utilizam e as condições
de que necessitam para estabelecerem-se em um determinado hábitat, uma vez que isso pode
garantir ou colaborar de algum modo com a perpetuação de sua descendência (WIENS et al.,
2013).
Adaptações morfológicas promovidas pela seleção natural para o desempenho
melhorado em habitats específicos parecem não prejudicar o fitness dos indivíduos
(GOODMAN et al., 2009). Além do mais, espécies que ocorrem em ambientes extremos, em
algum determinado eixo de nicho, tendem a ter uma menor amplitude de nicho (WIENS et al.,
2013).
A Caatinga era considerada pouco compreendida no que se refere aos conhecimentos
sobre os répteis (VANZOLINI et al., 1980), além do mais, muitos pesquisadores sugerem que
este bioma seja exclusivamente brasileiro (LEAL et al., 2003). E embora os cientistas tenham
procurado contribuir com informações sobre a diversidade herpetofaunística, além de alguns
poucos estudos sobre a ecologia dessa fauna (VITT, 1995; GARDA et al., 2013; PEDROSA
et al., 2014; PEREIRA et al., 2015; FREITAS et al., 2016; PASSOS et al., 2016; OLIVEIRA
et al., 2017), é urgente a necessidade de que sejam investidos esforços científicos tratando
desta questão.
O presente estudo é direcionado para temas ecológicos relacionados com uma
comunidade Squamata em uma área de Caatinga, no Estado da Paraíba. Objetivou-se
investigar sobre o espacial e temporal dos organismos, considerando as possíveis influências
das condições ambientais.
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MATERIAL E MÉTODOS
Área de estudo
O estudo foi desenvolvido na Reserva Ecológica Verdes Pastos (REVP) (Figuras 1 e 2),
localizada no município de São Mamede, no Estado da Paraíba, Nordeste do Brasil. Está
situada na mesorregião do Sertão Paraibano e na microrregião do Seridó Ocidental, no centro
do Estado, e apresenta as coordenadas geográficas: 6 55’37’’S de latitude e 37 05’45’’O de
longitude (GUERRA et al., 2012). O relevo é predominantemente plano, mas há algumas
serras cercanias (PEREIRA et al., 2014). Apresenta fitofisionomia de caatinga arbóreoarbustiva e áreas cultiváveis, além de corpos d’água de origem antrópica (alguns açudes) e
córregos naturais sazonais (PEREIRA et al., 2014).

Figura 1. Mapa da Reserva Ecológica Verdes Pastos (REVP), São Mamede, Paraíba. Notar a
presença de corpos d’água como riachos e açude, e também as partes que representam a área
de Reserva legal e a Área de Preservação Permanente (APP).
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Figura 2. Registros fotográficos de fitofisionomias observadas na Reserva Ecológicas Verdes
Pastos ao longo das transecções percorridas. Fotos acima feitas em outubro de 2016; abaixo,
registros feitos em março de 2017. Notar a variação morfológica do ambiente, antes e após a
variação pluviométrica sazonal.
Protocolo de campo
Sistematização de dias, horários e transectos
O trabalho de campo foi conduzido entre setembro de 2016 até agosto de 2017. Foram
percorridas três transecções que cobriam grande parte da área, o que tornou possível registrar
uma variedade de micro-habitats utilizáveis pelas espécies. O método de busca aplicado foi a
procura visual limitada por tempo (PVLT), utilizada por Mesquita e colaboradoes (2013).
Nenhum animal observado foi coletado (sacrificado) para tombamento em algum museu ou
laboratório acadêmico.
No presente estudo, foram percorridos 3 transcetos distribuídos em 6 intervalos de
tempo ao longo do dia, sendo o primeiro horário no intervalo entre 6:00 e 8:59, o segundo
horário entre 9:00 e 11:59, o terceiro horário entre 12:00 e 14:59, e assim sucessivamente
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(Tabela 1). O percurso de cada transecto teve a duração em tempo de uma hora e meia. Este
método foi aplicado por 3 dias mensais, durante um período de 12 meses (1 ano).
Tabela 1. Esquema de relação entre horários, transectos e dias estabelecidos para a coleta de
dados em atividade de campo.
Horários
Transectos (dia 1)
Transectos (dia 2) Transectos (dia 3)
6:00 – 8:59

T1

T3

T2

9:00 – 11:59

T2

T1

T3

12:00 – 14:59

T3

T2

T1

15:00 – 17:59

T1

T3

T2

18:00 – 20:59

T2

T1

T3

21:00 – 23:59

T3

T2

T1

Caracterização dos transectos
O transecto 1 (T1) está inserido em área preservada, possuindo cerca de mil metros de
comprimento. Este transecto circunda um riacho e apresenta vegetação arbóreo-arbustiva
principalmente, tendo presença de serapilheira ao longo de boa parte de toda sua extensão.
O transecto 2 (T2) apresenta aproximadamente mil metros de comprimento sendo cerca
de 500 metros em uma área que anteriormente era utilizada para plantações de Moringa
eleifera e Tamarindus indica. Na primeira parte do T2, há muitos troncos em postura vertical
de Moringa eleifera com o dossel cortado e muitos indivíduos de Tamarindus indica com o
dossel completo, inclusive apresentando folhagem e frutificação ao longo de certos períodos
do ano. Na segunda parte do T2, há atividade pecuária. A vegetação conta principalmente
com espécies arbóreas e herbáceas. Ao final do T2 há um lajedo com presença de cactos,
bromélias e tanques que acumulam água.
O transecto 3 (T3), com cerca de dois mil metros de extensão, está totalmente inserido
em uma área utilizada para a pecuária. Apresenta vegetação arbóreo-arbustiva, com árvores
esparsas e herbáceas distribuídas em montantes isolados uns dos outros. O solo pedregoso e
geralmente não apresenta serapilheira.
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Coleta de dados em campo
A cada indivíduo avistado foi imediatamente anotado, junto com a hora do dia, a
espécie, a atividade realizada, além de informações do ambiente como condições atmosféricas
(p.e., nublado, chuvoso, ensolarado), temperatura e umidade do ar e também do substrato
(quando possível) (VITT, 1995). Para o estudo de utilização de micro-habitat foram tomadas
informações sobre o tipo de substrato (p.e. vegetal, solo, lajedo, rocha), considerando-se o
fato de o substrato estar ou não exposto à luminosidade solar (PIANKA, 1986). Junto a isso,
foi observado se a exposição do indivíduo era total, parcial ou não exposto à luz solar.
Análises estatísticas
A amplitude de nicho espacial para microhabitat (BM) e temporal (BT) foi calculada
através do Índice de Diversidade de Simpson (Simpson, 1949) e os valores de amplitude de
nicho das espécies foram calculados através do teste t pareado. Ambos os testes foram
realizados no software PAST (HAMMER et al., 2001).
A sobreposição de nicho espacial e temporal foi verificada por meio do Índice de
Sobreposição de Pianka - Ojk (PIANKA, 1973) no software Ecological Methodology
(KENNEY & KREBS, 2000). Foi calculada a sobreposição quanto ao uso do micro-habitat e
horário de atividade, entre as espécies com número de avistamentos maior ou igual a cinco (N
≥ 10). A única serpente que atendeu a este critério foi Leptodeira annulata.
A análise de regressão simples (ZAR, 1999) foi utilizada para testar a relação entre as
atividades realizadas (forrageio, termorregulação, descanso) e fatores abióticos (pluviosidade,
umidade do ar e do substrato, temperatura do ar e do substrato, condições atmosféricas). A
análise de regressão simples (ZAR, 1999) também foi utilizada para testar a relação entre
atividades realizadas e a exposição à luminosidade (totalmente exposto, parcialmente exposto
e não exposto) dos indivíduos avistados.
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Diferenças entre a pluviosidade e a abundância, e também, pluviosidade e riqueza
foram estatisticamente testadas usando o coeficiente de correlação de Spearman (rs).
RESULTADOS
Diversidade
Foi aplicado um esforço amostral de 648 horas-homem, ao longo de 12 meses de
trabalho de campo, o que proporcionou encontrar um total de 1448 avistamentos, distribuídos
entre indivíduos de 14 espécies (8 Famílias) de lagartos e 9 espécies (4 Famílias) de serpentes,
na Reserva Ecológica Verdes Pastos, em São Mamede, Paraíba. Aspectos ecológicos como
horário de atividade, substratos utilizados e as atividades realizadas foram observados e, com
isso, foram observados animais desempenhando atividades (p.e. forrageio, termorregulação,
descanso) nos períodos diurno e noturno, sobre substrato vegetal, solo, lajedos, entre outros
(Tabela 2).
Tabela 2. Grupos taxonômicos (Squamata) observados em atividade em seus respectivos
substratos utilizados e as atividades desempenhadas.
Família/Espécie

Horário em atividade

Substrato

Atividade

LAGARTOS (14 espécies)
Gekkonidae Gray, 1825
Hemidactylus

agrius

Vanzolini, 1978
Hemidactylus
(Moreau

de

Ativo à noite

Solo

Forrageio

Ativo à noite

Solo

Forrageio

Árvores, arbustos,

Forrageio,

cercas de arame e

termorregulação,

estacas de madeira

descanso noturno.

Ativo de dia

Solo

Forrageio

Ativo de dia;

Árvores, solo

Forrageio,

mabouia
Jonnes,

1818)
Lygodactylus

klugei

(Smith, Martin e Swain,
1977)

Ativo de dia;
descansando à noite

Gymnophthalmidae Fitzinger, 1826
Vanzosaura multiscutata
(Amaral, 1933)
Iguanidae Gray, 1827
Iguana iguana iguana
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(Linnaeus, 1758)

descansando à noite

termorregulação,
descanso noturno.

Mabuyidae Mittleman, 1952
Brasiliscincus

heathi

(Schmidt e Inger, 1951)

Ativo de dia;
descansando à noite

Solo

Forrageio, descanso
noturno

Polychrotidae Fitzinger, 1843
Polychrus

acutirostris

Spix, 1825

Ativo de dia;

Árvores, arbustos,

Termorregulação;

descansando à noite

solo

descanso noturno

Phyllodactylidae Gamble, Bauer, Greenbaum e Jackman, 2008
Gymnodactylus
Ativo principalmente
Árvores, troncos
geckoides Spix, 1825
durante à noite;
caídos, solo
descansando de dia
Phyllopezus

periosus

Rodrigues, 1986

Forrageio,
termorregulação,
descanso diurno.

Solo, árvores,
Ativo à noite

arbustos, troncos

Forrageio,

caídos, cerca de

termorregulação

arame, lajedo
Phyllopezus

pollicaris

pollicaris (Spix, 1825)

Ativo à noite

Árvore

Ativo de dia

Solo

Ativo de dia

Solo

Forrageio

Teiidae Gray, 1827
Ameivula

ocellifera

(Spix, 1825)
Salvator

merianae

(Dumeril e Bibron, 1839)

Forrageio,
termorregulação
Forrageio,
termorregulação

Tropiduridae Bell in Darwin, 1843
Tropidurus

hispidus

(Spix, 1825)

Ativo de dia,
descansando à noite

Tropidurus
semitaeniatus

(Spix,

1825)

Ativo de dia,
descansando à noite

Árvores, arbustos,

Forrageio,

troncos caídos,

termorregulação,

lajedo, rochas, solo

descanso noturno
Forrageio,

Lajedo, rocha, solo

termorregulação,
descanso noturno

SERPENTES (9 espécies)
Leptotyphlopidae Stejneger, 1892
Epictia

borapeliotes

(Vanzolini, 1996)

Ativa a noite

Solo

Forrageio

Colubridae Oppel, 1811
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Oxybelis aeneus (Wagler
in Spix, 1824)

Ativa de dia,
descasando a noite

Forrageio,
Árvores

termoregulação,
descanso noturno

Dipsadidae Bonaparte, 1838
Leptodeira

annulata

annulata

(Linnaeus,

Ativa a noite

1758)
Lygophis dilepis (Cope,
1862)
Oxyrhopus
Duméril,

Árvore, solo, poço

Forrageio,

amazonas,

termorregulação

Ativa de dia

Solo

Ativa a noite

Solo

Termorregulação,
forrageio

trigeminus
Bibron

and

Forrageio

Duméril, 1854
Pseudoboa
(Dumeril,

nigra
Bibron

e

Dumeril, 1854)

Philodryas

Ativa a noite,
descansando de dia

Forrageio, descanso
Solo, árvores

nattereri

Steindachner, 1870

diurno

Forrageio,
Ativa de dia

Solo, árvores

termorregulação,
descanso diurno

Elapidae Boie, 1827
Micrurus

ibiboboca

(Merrem, 1820)
Micrurus sp.

Ativa a noite

Solo

Forrageio

Ativa a noite

Solo

Forrageio

Uso de micro-habitat
Os répteis foram observados utilizando 40 tipos de micro-habitats (Tabela 3). Notouse que o micro-habitat “serapilheira entre/sob extrato herbáceo sazonal” foi o mais utilizado
pela comunidade de répteis (N= 317; 21,95%), já que no mesmo foram encontradas 17
espécies (10 de lagartos e 7 de serpentes). No que se refere a amplitude de nicho espacial
(Tabela 4), a espécie com maior largura de nicho para micro-habitat foi Brasiliscincus heathi
(BM = 0,690), as demais mais generalistas foram Phyllopezus pollicaris e Salvator merianae
(ambas com o valor BM = 0,567).
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Tabela 3. Lista de micro-habitats utilizados pelos espécimes observados na REVP. N: número
de indivíduos; (%): percentagem de indivíduos utilizando o micro-habitat.
Micro-habitats
1 - Serapilheira entre/sob extrato herbáceo sazonal
2 - Serapilheira entre/sob arbustos
3 - Serapilheira sem vegetação no entorno
4 - Serapilheira sob moita
5 - Serapilheira no entorno de moita
6 - Tronco de árvore (vertical)
7 - Em galho(s) adjacente(s) a outro galho ou ao tronco da árvore
8 - Extremidade(s) de galho(s) adjacente a outro galho ou ao tronco da árvore
9 - Sobre tronco caído no solo
10 - Sobre galho caído no solo
11 - Borda de lajedo
12 - Região central em lajedo
13 - Fenda em lajedo
14 - Borda de rocha
15 - Região central em rocha
16 - Solo nu (terra)
17 - Parede de poço amazonas
18 - Parede de tijolos em (p.e., parede de residência humana)
19 - No interior de residência humana
20 - Sobre arbustos
21 - Sobre raiz de espécie vegetal
22 - Estaca de madeira em cerca de arame
23 - Solo nu (terra) com plantas herbáceas esparsas
24 - Serapilheira sob árvore
25 - Tronco de árvore na posição vertical cujo dossel foi cortado
26 - Arame entre estacas de madeira de cerca
27 - Buraco em árvore
28 - Solo nu (terra) sob moita
29 - Solo nu (terra) com presença de herbáceas
30 - Serapilheira entre gramíneas
31 - Sob tronco caído no solo
32 - Em cipó
33 - Solo pedregoso com presença de herbáceas
34 - Solo pedregoso exposto à luminosidade
35 - Solo pedregoso com presença de gramíneas
36 - Solo nu (terra) com presença de gramíneas
37 - Sobre parede de bebedouro para gado
38 - Sono nu pedregoso abaixo de sombra arbórea
39 - Fenda em rocha
40 - Solo nu (terra) abaixo de árvore
Total: 40 micro-habitats observados

N

(%)

317
55
26
8
4
118
100
69
53
3
60
34
6
65
111
98
17
3
2
6
7
24
9
13
1
31
4
1
115
10
2
8
1
1
1
2
28
9
12
4
1448

21,95
3,80
1,80
0,55
0,34
8,17
6,95
4,77
3,67
0,20
4,15
2,35
0,41
4,50
7,68
6,78
1,17
0,20
0,13
0,41
0,48
1,66
0,62
0,90
0,06
2,14
0,34
0,06
7,96
0,69
0,13
0,55
0,06
0,06
0,06
0,13
1,93
0,62
0,83
0,34
100%
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Tabela 4. Valores de largura de nicho espacial (micro-habitat) das espécies de répteis
Squamata (N = > 10) da REVP, São Mamede, Paraíba, entre setembro de 2016 e julho de
2017. Notar que há apenas uma (1) espécie de serpente – Leptodeira annulata – e nove de
lagartos.
Espécie

Horário de atividade

Ameivula ocellifera

0,133

Brasiliscincus heathi

0,690

Iguana iguana

0,200

Leptodeira annulata

0,376

Lygodactylus klugei

0,256

Phyllopezus pollicaris

0,567

Polychrus acutirostris

0,383

Salvator merianae

0,567

Tropidurus hispidus

0,288

Tropidurus semitaeniatus

0,250

Os maiores níveis de sobreposição de nicho espacial no que se refere ao micro-habitat
entre as espécies da comunidade (Tabela 5), foram observados entre Polychrus acutirostris X
Leptodeira annulata (Ø P.ac x L.an = 0,971), Iguana iguana x Polychrus acutirostris (Ø I.ig x P.ac
= 0,796), Lygodactylus klugei x L. annulata (Ø
Brasiliscincus heathi (Ø

A.oc x B.he

L.kl x L.an

= 0,784), Ameivula ocellifera e

= 0,773), e Iguana iguana x L. annulata (Ø

I.ig x L.an

=

0,771).
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Tabela 5. Valores de sobreposição de nicho espacial da comunidade de répteis (Squamata) da
REVP, São Mamede, Paraíba, entre setembro de 2016 e julho de 2017. Os valores em negrito
correspondem aos índices mais altos de sobreposição e, em itálico, estão os mais baixos. Os
acrônimos na linha superior e na primeira coluna à esquerda da tabela representam as iniciais
dos nomes das espécies: Ameivula ocellifera, Tropidurus hispidus, Tropidurus semitaeniatus,
Lygodactylus klugei, Iguana iguana, Salvator merianae, Brasiliscincus heathi, Polychrus
acutirostris, Phyllopezus pollicaris e Leptodeira annulata.

Aoc
Thi
Tse
Lkl
Iig
Sme
Bhe
Pac
Ppo
Lan

Aoc
-

Thi
0.435
-

Tse
0.049
0.325
-

Lkl
0.127
0.602
0.021
-

Iig
0.057
0.076
0.022
0.369
-

Sme
0.745
0.396
0.077
0.124
0.051
-

Bhe
0.773
0.392
0.017
0.258
0.133
0.589
-

Pac
0.003
0.040
0.000
0.667
0.796
0.000
0.179
-

Ppo
0.247
0.742
0.260
0.424
0.139
0.202
0.291
0.105
-

Lan
0.001
0.185
0.006
0.784
0.771
0.000
0.177
0.971
0.185
-

Período de atividade das espécies
Das 23 espécies estudadas, 14 espécies (60,86%; 10 de lagartos e 4 de serpentes)
foram observadas entre 6:00 e 17:59, o que correspondeu a 1246 avistamentos (86,04%).
Espécies de hábito noturno, como a serpente Pseudoboa nigra e o lagarto Phyllopezus
pollicaris foram observados no período diurno, às 9:53 e, 8:57 e 16:34, respectivamente. A
serpente foi encontrada parada realizando descanso no buraco de uma árvore. Durante o dia, o
lagarto foi observado (N = 2) em fendas de rocha próximas à superfície exposta à
luminosidade solar.
Durante os avistamentos noturnos (N = 205; 14,15%) entre 18:00 e 23:59, foram
observadas 10 espécies de lagartos e 9 de serpentes. Espécies diurnas de lagartos foram
observadas realizando descanso noturno (dormindo), como Brasiliscincus heathi, Iguana
iguana, Lygodactylus klugei, Polychrus acutirostris, Tropidurus. Hispidus e T. semitaeniatus.
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Duas espécies de serpentes diurnas foram observadas descansando à noite (Oxybelis aeneus e
Philodryas nattereri).
No que se refere à amplitude de nicho temporal (Tabela 6), duas espécies diurnas
apresentaram os maiores índices: Brasiliscincus heathi (BtBhe = 0,710) e T. semiateniatus
(BtTse = 0,669).
Tabela 6. Valores de largura de nicho temporal das espécies de répteis Squamata (N = > 10)
da REVP, São Mamede, Paraíba, entre setembro de 2016 e julho de 2017. Notar que há
apenas uma (1) espécie de serpente – Leptodeira annulata – e nove de lagartos.
Espécie

Micro-habitat

Ameivula ocellifera

0,575

Brasiliscincus heathi

0,710

Iguana iguana

0,414

Leptodeira annulata

0,426

Lygodactylus klugei

0,438

Phyllopezus pollicaris

0,544

Polychrus acutirostris

0,562

Salvator merianae

0,574

Tropidurus hispidus

0,527

Tropidurus semitaeniatus

0,669

A respeito da sobreposição de nicho temporal da comunidade de Squamata estudada
(Tabela 7), os maiores índices observados foram entre Phyllopezus pollicaris x Polychrus
acutirostris (Ø P.po x P.ac = 0,996), Tropidurus hispidus x T. semitaeniatus (Ø Thi x Tse = 0,950),
Leptodeira annulata x Phyllopezus pollicaris (Ø

L.an

x P.po = 0,943), e Leptodeira annulata x

Polychrus acutirostris (Ø L.an x Pac = 0,940).
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Tabela 7. Valores de sobreposição de nicho temporal da comunidade de répteis (Squamata) da
REVP, São Mamede, Paraíba, entre setembro de 2016 e julho de 2017. Os valores em negrito
correspondem aos índices mais altos de sobreposição e, em itálico, estão os mais baixos. Os
acrônimos na linha superior e na primeira coluna à esquerda da tabela representam as iniciais
dos nomes das espécies: Ameivula ocellifera, Tropidurus hispidus, Tropidurus semitaeniatus,
Lygodactylus klugei, Iguana iguana, Salvator merianae, Brasiliscincus heathi, Polychrus
acutirostris, Phyllopezus pollicaris e Leptodeira annulata.

Aoc
Thi
Tse
Lkl
Iig
Lan
Ppo
Pac
Sme
Bhe

Aoc
-

Thi
0.860
-

Tse
0.739
0.950
-

Lkl
0.465
0.760
0.688
-

Iig
0.349
0.459
0.459
0,540
-

Lan
0.000
0.029
0.006
0.196
0.723
-

Ppo
0.048
0.088
0.072
0.233
0.732
0.943
-

Pac
0.101
0.116
0.088
0.238
0.733
0.940
0.996
-

Sme
0.914
0.686
0.617
0.247
0.301
0.000
0.035
0.096
-

Bhe
0.513
0.740
0.808
0.443
0.315
0.118
0.210
0.227
0.437
-

Atividades realizadas x fatores abióticos e bióticos
As análises de regressão confirmaram que as atividades (forrageio, termorregulação,
descanso) realizadas pelos indivíduos são influenciadas pelas condições ambientais (Tabela
8).
Tabela 8. Valores obtidos a partir da análise de regressão linear simples entre as atividades
versus fatores abióticos dos Squamata da REVP, São Mamede, PB entre setembro de 2016 e
julho de 2017.

Atividades

Fatores abióticos
Pluviosidade
Umidade do ar
Temperatura do ar
Umidade do substrato
Temperatura do substrato
Condições atmosféricas

Análise de regressão
T = 2,477; p = 0,013
T = 3,870; p = 0,001
T = 3,984; p = 0,001
T = 26,726; p = 0,001
T = 4,033; p = 0,001
T = 4,017; p = 0,001

72

Foi constatado que há influência da exposição à luminosidade (totalmente exposto,
parcialmente exposto e não exposto) dos indivíduos avistados sobre as atividades realizadas (t
= 3,509; p = 0,001).
A influência dos fatores abióticos sobre diversidade de répteis na REVP
Não houve diferença significativa entre a pluviosidade e a abundância (rs = 0,9378 t =
8,5414 p = 0,0001), o contrário foi observado entre a pluviosidade e a riqueza (rs = 0,5027 t =
1,8391 p = 0,0957).
DISCUSSÃO
Diversidade
A Reserva Ecológica Verdes Pastos apresenta uma considerável variedade de microhabitats observáveis (pelo menos 40 tipos), o que permite abrigar uma considerável
diversidade de répteis Squamata (N = 22 espécies; 14 lagartos e 9 serpentes). A
disponibilidade de recursos, no que se refere aos tipos de substrato utilizados pelas espécies
estudadas, parece favorecer o estabelecimento e o equilíbrio da comunidade no local.
Embora muitos avistamentos tenham sido registrados no solo (com ou sem
serapilheira, pedregoso, nu, com presença ou ausência de vegetação), a vegetação pode ser
considerada como um fator influenciador importante sobre a riqueza e a abundância de répteis
em um ambiente que está inserido em um ecossistema (Caatinga) de características áridas
(PIANKA, 1986).
Uso de micro-habitat
O lagarto Brasiliscincus heathi apresentou os maiores índices de largura de nicho
temporal e espacial (BMBhe = 0,690; BtBhe = 0,710) estando presente em diversos ambientes
além de ter sido observado em atividade no período diurno e realizando descanso noturno.
Torna-se importante ressaltar que informações sobre esta espécie acerca dos seus aspectos
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ecológicos para o bioma Caatinga, são escassas, o que reforça a necessidade de estudos que
objetivem a ecologia desta e das demais espécies que ocorrem neste bioma.
No que se refere ao nicho espacial (micro-habitat), Phyllopezus pollicaris e Salvator
merianae (ambas com o valor BM = 0,567) utilizaram considerável número de ambientes,
sendo que a primeira espécie foi observada principalmente sobre substratos relacionados com
a vegetação, já o teídeo foi visto sobre o solo. A espécie P. pollicaris é comumente
encontrada em afloramentos rochosos na Caatinga, uma vez que estes ambientes conferem
abrigo e proteção (FREITAS et al., 2014).
A ocorrência neste estudo de P. pollicaris utilizando amplamente substratos na
vegetação pode ser um indício de que a espécie é de hábito generalista quanto à utilização de
ambientes. Com base o no que foi observado neste estudo, ao que parece, áreas que
apresentem árvores e arbustos, e não somente afloramentos rochosos podem favorecer o
estabelecimento das populações desta espécie de lagarto.
A espécie S. merianae foi encontrada somente utilizando substratos sobre o solo
(serapilheira, solo nu, ambos expostos à luminosidade e sombreados), o que parece ser
comum para os teídeos (VITT & PIANKA, 2004). Embora esta espécie não tenha objeto de
estudo em nenhum estudo de ecologia na Caatinga.
A espécie com menor valor de largura de nicho espacial, ou a mais especialista, foi
Ameivula ocellifera (BM = 0,133), e isto provavelmente pode estar relacionado com o uso de
substratos no solo com presença ou ausência de serapilheira. Este lagarto é comumente
observado em atividade de forrageio em áreas abertas, com vegetação esparsa (SALES &
FREIRE, 2015).
O maior índice de sobreposição de nicho espacial referente à utilização de microhabitat (Ø

P.ac x L.an

= 0,971) foi observado entre um lagarto (Polychrus acutirostris) e uma

serpente (Leptodeira annulata). O terceiro e o quinto maior valor de sobreposição de nicho
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observado (Ø L.kl x L.an = 0,784; Ø I.ig x L.an = 0,771) foram entre a serpente L. annulata e mais
duas espécies de lagarto (L. klugei e Iguana iguana). O hábito de uso de substrato arborícola
por essas espécies provavelmente seja a resposta para esses resultados, uma vez que foram
observados indivíduos de I. iguana, L. annulata, L. klugei e P. acutirostris realizando
atividades termorregulação, forrageio e repouso sobre galhos e troncos de espécies vegetais.
Estes registros de sobreposição de nicho (espacial) confirmam a importância em se estudar as
interações entre os lagartos e as serpentes em uma comunidade de répteis Squamata.
Ao que parece, quando se busca estudar a ecologia das espécies de uma comunidade
que possui grupos filogeneticamente próximos, por vezes, talvez, seja desconsiderada a
possibilidade de se encontrarem guildas existentes. Os lagartos e serpentes utilizando
substrato vegetal na REVP com elevados índices de sobreposição de nicho espacial são um
exemplo disto.
Há forte sobreposição de nicho espacial (micro-habitat) entre os lagartos Ameivula
ocellifera e Brasiliscincus heathi (Ø

A.oc x B.he

= 0,773), uma vez que os mesmos utilizam

substratos no solo, como ambientes com presença de folhas caídas acumuladas da vegetação e
solo com gradiente parcial de luminosidade entre herbáceas e arbustos.
Período de atividade das espécies
De modo geral, as espécies analisadas apresentaram elevados valores de largura de
nicho temporal. Duas espécies de lagartos heliófilas apresentaram os maiores índices de
amplitude de nicho: Brasiliscincus heathi (BtBhe = 0,710) e T. semiateniatus (BtTse = 0,669), e
comportamento bimodal, em que os picos de atividade se concentram nos períodos mais
amenos do dia (VITT, 1995). Em se tratando de lagartos, os padrões de horários de atividades
podem sofrer influência pela competição interespecífica, e esta interação pode ser
determinante para o grau de assincronia das atividades (HUEY, 1982; HUEY & PIANKA,
1981).
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A espécie de lagarto arborícola Polychrus acutirostris é diurna, e foi observado
durante o dia realizando termorregulação e também durante a noite descansando. Isto
provavelmente influenciou para que esta espécie apresentasse sobreposição com o lagarto
Phyllopezus pollicaris (Ø

P.po x P.ac

= 0,996) e a serpente Leptodeira annulata (Ø

L.an

x Pac =

0,940).
As duas espécies de tropidurídeos registradas apresentaram o segundo maior índice de
sobreposição para nicho temporal (Ø Thi x Tse = 0,950), corroborando Andrade e colaboradores
(2013), que observaram um elevando valor de sobreposição entre estas espécies em uma área
de Caatinga.
A serpente L. annulata e o lagarto Phyllopezus pollicaris (Ø L.an x P.po = 0,943) são de
hábito noturno e, talvez devido a isso, apresentaram um elevado índice de sobreposição de
nicho temporal. Ambas as espécies foram observadas realizando termorregulação e
forrageamento ao longo das primeiras 5 horas após o anoitecer.
O presente estudo mostrou como as condições atmosféricas locais estão relacionadas
com a realização das atividades ao longo dos períodos (diurno e noturno) em que os
indivíduos da comunidade estudada foram avistados ativos.

Rodrigues e colaboradores

(2016) estudando lagartos em uma área de Caatinga, observaram, que dentre os fatores
ambientais, a temperatura parece ser a mais importante influência na estruturação das
assembleias desse grupo. E sobre serpentes, um estudo realizado em uma reserva ecológica
em Floresta Atlântica revelou que o número de indivíduos capturados mensalmente estava
correlacionado com as temperaturas mínimas do ambiente (RODRIGUES, 2015).
No presente estudo, a precipitação influenciou na abundância das espécies da
comunidade, no entanto, parece não ter efeito sobre a riqueza, corroborando Rodrigues e
colaboradores (2016), que constataram que a precipitação afetou apenas a distribuição
temporal das espécies (de lagartos).
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São necessários mais estudos sobre a ecologia de comunidades de Squamata em áreas
de Caatinga, uma vez que muitas lacunas de conhecimento precisam ser preenchidas, e a
constante degradação do bioma põe em risco as informações ainda não descobertas. Nesse
aspecto, as serpentes foram menos estudadas que os lagartos na Caatinga até o momento, o
que dificulta a elaboração de ações de conservação para estas espécies no bioma.
Pesquisas que fornecem listas de espécies são extremamente importantes devido a
apresentarem subsídios para estudos de ecologia e taxonomia. Mas talvez, no momento, seja
mais urgente estudar a ecologia das espécies e comunidades de répteis na Caatinga (visando a
uma perspectiva de conservação), do que, amostrar áreas não investigadas.
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TIFF (*.tif) e resolução mínima de 300 dpi (fotos) ou 600 dpi
(desenhos em linhas). Enviar as imagens nos arquivos digitais
independentes (não inseridas em arquivos do MS Word, MS Power
Point e outros), nomeados de forma autoexplicativa (e. g. figura01.tif).
Gráficos e tabelas devem ser inseridos em arquivos separados
(Microsoft Excel para gráficos e Microsoft Word ou Excel para tabelas).
Para arquivos vetoriais utilizar formato Corel Draw (*.cdr).
17. Para cada autor será fornecido um exemplar da revista. Os artigos
também estarão na página do Scientific Electronic Library Online,
SciELO/Brasil, disponível em www.scielo.br/isz.
Não há taxa para submissão e avaliação de artigos.
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