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RESUMO 

 

A Teoria do Forrageamento Ótimo (TFO) assume que as atividades animais 

são otimizadas para maximizar a taxa de ganho líquido de energia. Em 

lagartos, a composição da dieta depende de fatores ontogenéticos, sazonais e 

sexuais. Além disso, o parasitismo também pode influenciar no modo de vida e 

no comportamento alimentar desses organismos. Ao longo do primeiro capítulo 

buscamos responder a seguinte pergunta: quais fatores afetam as preferências 

alimentares de Norops brasiliensis? Para tanto analisamos as relações da 

dieta, do sexo, morfometria, disponibilidade de presas entre estações, e os 

valores energéticos das principais categorias de presas encontradas no 

ambiente. No segundo capítulo, descrevemos a helmintofauna associada à 

Norops brasiliensis e analisamos a relação da carga parasitária com o sexo, 

massa, tamanho do corpo e entre estações. Norops brasiliensis apresentou 

características de um predador generalista oportunista, consumindo 

principalmente insetos. Os testes químicos revelaram que a categoria 

Hymenoptera apresentou maior teor de proteínas e umidade, enquanto 

Hemiptera apresentou maior quantidade de lipídios.  Não houve diferença na 

abundância de presas entre estações. A escolha das presas não teve relação 

com os valores de proteínas, lipídios e umidade. Tanto sexual como 

ontogeneticamente ocorreu variação na dieta de N. brasiliensis, o tamanho da 

cabeça foi também positivamente relacionado ao volume, comprimento de 

presas e número de categorias, enquanto comissura labial foi relacionada a 

quantidade de categorias consumidas. Nossos resultados sugerem que a TFO 

poder ser utilizada para explicar o comportamento alimentar da população de 

N. brasiliensis, sendo influenciado principalmente pelo sexo e ontogenia. 

Quanto ao parasitismo apresentamos nove novos registros de parasitos, para 

os grupos Nematoda, Cestoda e Trematoda. A abundância média de helmintos 

estar relacionada positivamente ao tamanho do corpo e a massa do 

hospedeiro, mas não ao sexo e ao regime de chuvas. 

 

Palavras-chave: Forrageamento Ótimo. Eficiência energética. Lagartos. 

Parasitismo. Semiárido. 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

The Optimal foraging theory (OFT) assumes that animal activities are optimized 

to maximize the rate of net energy gain. In lizards, diet composition depends on 

ontogenetic, seasonal, and sexual factors. In addition, parasitism may also 

influence the lifestyle and feeding behavior of these organisms. Throughout the 

first chapter we tried to answer the following question: what factors affect the 

food preferences of Norops brasiliensis. We analyzed the relationship of diet, 

sex, morphometry, availability of prey between seasons, and energy values of 

the main categories of prey found in the environment. In the second, we 

describe the helmintofauna associated with N. brasiliensis and analyzed the 

relation of parasitic load with sexual ratio, mass, morphometric measurements 

and between seasons. N. brasiliensis showed characteristics of an opportunistic 

generalist predator, mainly by consuming insects. The chemical tests revealed 

that the category Hymenoptera showed higher protein and humidity, while 

Hemiptera had a higher amount of lipids. There was no difference in prey 

abundance between seasons. The choice of prey was not related to protein, 

lipid or moisture values. Both sexual and ontogenetic variation occurred in the 

diet of N. brasiliensis. Head size was also positively related to volume, prey 

length and number of categories, while labial commissure was related to the 

number of categories. Our results suggest that the OFT can be used to explain 

the feeding behavior of the N. brasiliensis population, which is influenced mainly 

by sex and ontogeny. As for parasitism we present nine new parasite records, 

for the Nematoda, Cestoda and Trematoda groups. The average abundance of 

helminths is positively related to body size and host mass, but not to sex and to 

rainfall regime. 

 

Keywords: Optimum Foraging. Energy efficiency. Lizards. Parasitism. 

Semiarid. 
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1 INTRODUÇÃO GERAL  

 

Teoria do forrageamento ótimo (TFO) 

 

Forrageamento é definido como o conjunto de estratégias apresentadas 

por um indivíduo no processo de busca e obtenção de alimento (Macarthur; 

Pianka, 1966; Chaves; Alves, 2010; Broeckhoven; Mouton, 2015). Estas 

estratégias requerem gasto de energia, de modo que o indivíduo deve 

equilibrar seu tempo de procura e escolha com o objetivo de maximizar sua 

ingestão energética (Emlen, 1966; Macarthur; Pianka, 1966; Krebs; Davies, 

1996). Portanto, é essencial para a sobrevivência dos predadores que a 

energia adquirida na ingestão da presa seja maior do que a perdida em sua 

procura, captura e manipulação (Emlen, 1966; Macarthur; Pianka, 1966).  

As escolhas feitas pelo predador sobre quando e onde forragear e o tipo 

de recurso alimentar escolhido podem revelar informações cruciais sobre o 

ambiente em que a espécie vive (Watanabe; Ito; Takahashi, 2014; 

Broeckhoven; Mouton, 2015). Em ambientes naturais, as presas podem variar 

espacial e temporalmente (Emlen, 1966; Macarthur; Pianka, 1966). Através de 

seleção e captura de presas, os animais podem ampliar a dieta quando os 

recursos preferidos são escassos ou preferir presas mais energéticas no 

período de maior abundância (Emlen, 1966; Macarthur; Pianka, 1966; Doniol-

Valcroze et al., 2011; Yip; Rich; Dickman, 2015).  

Quanto à preferência de presas os predadores são classificados como 

generalistas ou especialistas. Generalistas consomem uma ampla variedade de 

presas, enquanto especialistas possuem dieta restrita a uma ou poucas presas 

(Schoener, 1971; Pianka; Vitt, 2003). Predadores podem ser considerados 

seletivos quando consomem suas presas em proporções diferentes daquelas 

encontradas no ambiente, e oportunistas quando se alimentam de acordo com 

a disponibilidade e abundância das presas no ambiente (Schoener, 1971; 

Pianka; Vitt, 2003). Assim os predadores, tendem a ser mais oportunistas, 

quando as presas são escassas, e mais seletivos quando saciados ou em 

épocas de maior abundância de presas (Emlen, 1966, MacArthur; Pianka, 

1966, Sales; Ribeiro; Freire, 2011; Garda et al., 2012; Yip; Rich; Dickman, 

2015).  
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Com relação às estratégias de captura de presas existem duas 

categorias que são didaticamente separadas em senta-e-espera e 

forrageamento ativo (Huey, Pianka, 1981).  Forrageadores senta-e-espera ou 

de espreita passam a maior parte do tempo imóvel, ou se deslocam pouco, 

gastando pouca energia (Huey, Pianka, 1981). Forrageadores ativos percorrem 

grandes espaços, gastando muita energia na procura da presa (Huey, Pianka, 

1981).  Contudo, esses dois tipos de forrageio são considerados extremos do 

que acontece na natureza, podendo ocorrer variações dentro de cada categoria 

(Huey, Pianka, 1981; Cooper, 2005). Algumas espécies podem ainda exibir 

comportamentos intermediários entre os dois tipos de forrageio (Cooper; 

Whiting, 2000). Alguns fatores podem influenciar nessa mudança, como 

características do ambiente, presença de predadores e a disponibilidade de 

presas no ambiente (Cooper; Whiting, 2000; Higginson; Ruxton, 2015). 

O valor energético de uma presa pode ser estimado a partir das 

proporções do tempo de captura e rendimento energético (MacArthur; Pianka, 

1966). Desta forma, quando uma presa é identificada os predadores precisam 

tomar decisões em termos de custos e benefícios (Krebs; Davies, 1996). 

Devem-se levar em consideração os aspectos fisiológicos, como fome, 

saciedade, custo energético, e aspectos ambientais como a presença de 

potenciais predadores e qualidade do habitat em relação à quantidade de 

presas disponíveis (Krebs; Davies, 1996; Chaves; Alves, 2010; Yip; Rich; 

Dickman, 2015). 

A Teoria do Forrageamento Ótimo (TFO), proposta em 1966 por Robert 

MacArthur e Eric Pianka, com o intuito de nortear os estudos relativos ao 

comportamento alimentar e identificar padrões de comportamento de forrageio 

despertou o interesse nos pesquisadores em estudos de forrageamento. A 

maioria dos estudos sobre dieta eram até então descritivos, não considerando 

os procedimentos de busca, escolha e captura das presas (Chaves; Alves, 

2010). A TFO foi utilizada principalmente para prever as decisões dos 

organismos sobre onde procurar alimento, perseguir ou não determinada presa 

e qual tipo de presa deve ser consumida (MacArthur; Pianka, 1966; Perry; 

Pianka, 1997).  Ao assumir que as atividades animais são otimizadas para 

maximizar a taxa de ganho líquido de energia, a TFO fornece hipóteses 
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testáveis, bem como bases para interpretar o comportamento alimentar animal 

(Parker; Smith, 1990).  

Nos últimos anos, muitos trabalhos, com diversos grupos taxonômicos 

têm usado os pressupostos da TFO (Doniol-Valcroze et al., 2008; Battistoni et 

al., 2011; Watanabe; Ito; Takahashi, 2014; Yip; Rich; Dickman, 2015). Esta 

teoria também tem apoiado resultados em estudos realizados com lagartos 

(Costa et al., 2008; Maia et al., 2011; Sales; Ribeiro; Freire, 2011; Sales; Freire, 

2015), demonstrando que a TFO tem uma ampla aplicação e pode fornecer 

informações essenciais para os estudos de comportamento alimentar desses 

animais. 

. 

Ecologia Alimentar e parasitismo em lagartos  

 

Em lagartos, a ecologia alimentar está relacionada com o modo de 

forrageamento, a seletividade e abundância relativa das presas no ambiente, 

bem como com as características morfológicas da população em estudo 

(Rocha; Anjos, 2007). Poucos lagartos são estritamente herbívoros, alguns são 

onívoros apresentando dietas mistas, contudo, a grande maioria das espécies 

alimenta-se de artrópodes, sendo considerados insetívoros generalistas 

(Pianka; Vitt, 2003; Vitt et al., 2008; Barragán-Contreras; Calderón-Espinosa, 

2013; Mesquita et al., 2015). A composição da dieta em lagartos pode variar 

ontogeneticamente, sazonalmente, ou entre os sexos (Rocha, 1994; Garda et 

al., 2012; Mesquita et al., 2015).  

A disponibilidade de alimento e os fatores climáticos podem exercer uma 

forte influência sobre a ecologia alimentar dos lagartos (Garda et al., 2012, 

Sales; Freire 2015). As variações no regime de chuvas provocam mudanças na 

umidade e repercutem na abundância de presas, de modo que em ambientes 

com forte sazonalidade, a abundância de presas pode variar entre as estações 

(Vasconcellos et al., 2010; Azevedo et al., 2015). Assim predadores tendem a 

ser mais generalistas quando o alimento é escasso, enquanto, tornam-se mais 

seletivos quando o alimento é abundante, ocorrendo uma preferência por 

presas mais rentáveis, maximizando o ganho energético (MaCarthur; Pianka, 

1966; Emlen, 1966).  
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Dessa forma o conhecimento sobre a disponibilidade de presas no 

ambiente é fundamental para o entendimento da ecologia alimentar de uma 

espécie e nas possíveis variações sofridas devido à influência da sazonalidade 

(Rocha; Anjos, 2007; Rezende et al. 2011). Contudo grande parte dos 

trabalhos sobre alimentação tem enfoque apenas em presas presentes na dieta 

(Vitt et al., 2008; Garda et al., 2012; Mesquita et al., 2015; Sales et al., 2015). 

Ainda são escassos os estudos que investigam a composição energética e 

valores nutricionais das presas para a maioria dos predadores. Grande parte 

dos trabalhos são aplicados a animais com potencial econômico, e/ou animais 

criados em cativeiro (Rich; Talent, 2008; Nurnadia et al., 2011; Bittar et al., 

2012; Gasco et al., 2016).  

O parasitismo é outro importante fator que pode influenciar a dieta e no 

modo de forrageamento em lagartos (Aho, 1990). Parasitas são adquiridos por 

infecção direta ou ingestão de itens contaminados e podem afetar 

negativamente a aptidão do hospedeiro em benefício próprio (Lozano, 1991; 

Thomas et al., 2010; Hafer; Milinski, 2016) atuando sobre a escolha da dieta do 

hospedeiro e influenciando a maximização energética. O hospedeiro, por sua 

vez, pode agir evitando ou minimizando os efeitos do parasitismo incluindo ou 

excluindo itens da dieta (Lozano, 1990; George-Nascimento, et al., 2004).  

Em lagartos, as variações nas condições ambientais, entre os sexos e 

ontogenéticas, podem influenciar a estrutura da comunidade de helmintos 

(Aho, 1990). Principalmente, devido a mudanças na exploração do habitat, 

comportamento, tamanho corporal, massa, dieta do hospedeiro e ciclo de vida 

do parasita (Aho, 1990; Brito et al., 2014; Araújo-Filho et al., 2016). 

Desta forma, o trabalho foi dividido em dois capítulos: no primeiro 

buscamos responder a seguinte pergunta: quais fatores afetam as preferências 

alimentares de Norops brasiliensis? Para tanto analisamos as relações da 

dieta, proporção sexual, morfometria, disponibilidade de presas entre estações, 

e os valores energéticos das principais categorias de presas encontradas no 

ambiente. No segundo capitulo é feita uma descrição sobre a ocorrência de 

endoparasitas (helmintos) encontrados na população estudada. Foi analisada a 

relação da carga parasitária com a proporção sexual, massa, medidas 

morfométricas e entre estações. 
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1. 1 MATERIAL E MÉTODOS 

 

1.1.1 Objeto de estudo 

 

Os lagartos pertencentes à família Dactyloidae Fitzinger, 1843, são 

representados por cerca de 400 espécies, sendo considerados um dos grupos 

de vertebrados mais estudados e diversos do mundo, com ocorrência para o 

Sudeste dos Estados Unidos, Nordeste do México, América Central, ilhas do 

Caribe e toda a América do Sul (Ávila-Pires, 1995; D’Angiolella et al. 2011; 

Townsend et al., 2011; Nicholson et al., 2012; Uetz; Hošek, 2016).  

Atualmente no Brasil a família Dactyloidae está representada por dois 

gêneros (Dactyloa Wagler, 1830 e Norops Wagler, 1830) divididos em 18 

espécies (D’Angiolella et al., 2011; Nicholson et al., 2012; Costa;  Bérnils, 

2014). Estas tem distribuição para a Amazônia e Cerrado, ocorrendo também 

em áreas de Mata Atlântica e para a Caatinga no Nordeste (Amaral, 1933; 

Williams, Vanzolini, 1980; Ávila-Pires, 1995; Ribeiro et al., 2012; D’Angiolella et 

al., 2011).  

No Estado do Ceará ocorrem duas espécies, Norops fuscoauratus 

D’Orbigny, 1837 com registro em áreas de mata úmida e mata seca (Borges-

Nojosa, Caramaschi 2003; Loebmann, Haddad 2010; Roberto; Loebmann, 

2016) e Norops brasiliensis Vanzolini & Williams, 1970 , em áreas de mata 

úmida e Cerrado (Vanzolini, 1981; Ribeiro et al., 2012;  Roberto; Loebmann, 

2016). 

 Norops brasiliensis é considerado endêmico do Cerrado (Vitt et al., 

2008; Mesquita et al., 2015), podendo também ser  encontrado em formações 

abertas da Amazônia, savanas do norte da Venezuela, Colômbia (Ávila- Pires, 

1995; Mesquita et al., 2015), e com uma população na Chapada do Araripe, em 

áreas de Mata Úmida e Cerrado (Williams; Vanzolini, 1980; Ribeiro et al., 2012; 

Roberto; Loebmann, 2016). Até o momento, a Chapada do Araripe representa 

a única área de ocorrência desde lagarto para o estado do Ceará.  

 

1.1.2 Área de estudo 
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A Chapada do Araripe é um planalto localizado dentro do domínio da 

Caatinga, na porção central do Nordeste brasileiro, ocupa uma área de 

aproximadamente 972.590,45 ha, ao longo dos estados do Piauí, Pernambuco 

e sul do Ceará (Borges-Nojosa; Caramaschi, 2003; ICMBio, 2016). A região é 

dominada por formações do Cretáceo (grupo Araripe), com altitudes que 

variam de 800-900 m. A vegetação é composta por cerradão (Floresta 

Subcaducifólia Tropical Xeromorfa), Carrasco e na encosta a vegetação é 

formada por mata seca (Floresta Subcaducifólia Tropical Pluvial), e mata úmida 

(Floresta Subperenifólia Tropical Plúvio-Nebular), compondo o que seria um 

brejo-de-altitude (Borges-Nojosa; Caramaschi, 2003). 

Devido a sua estrutura com solos profundos e bem drenados, cobertura 

vegetal protetora e por funcionar como um bom aquífero, a Chapada do 

Araripe, apresenta em seu sopé, uma região úmida e fértil, principalmente nas 

áreas voltadas para o Cariri Cearense (Borges-Nojosa; Caramaschi, 2003; 

Silva-Neto, 2013). A chapada do Araripe conta com uma área de proteção 

ambiental federal (APA), criada pelo Decreto Federal em 1997, e abrange 

municípios dos estados do Ceará, Piauí e Pernambuco, além da Floresta 

Nacional do Araripe-Apodi (Flona), inserida no interior da APA, criada em 1946 

em cumprimento do Decreto-Lei no. 9.226, com o intuito de proteger as 

cabeceiras dos rios, nascentes de água e também favorecer os enclaves 

vegetacionais da Mata Úmida (Silva-Neto, 2013).  Ela é considerada de alta 

prioridade para a conservação por representar um enclave de Mata Atlântica 

em meio a Caatinga (MMA, 2002). 

A mata úmida, entre as cotas de 600-800 m, apresenta índices de 

pluviosidade mais elevados do que nas áreas de Caatinga circundante, com 

uma precipitação média anual de 1.153,0 mm, apresenta temperatura do ar 

variando entre 24 a 26 °C, e estação chuvosa ocorrendo de janeiro a abril 

(Silva-Neto, 2013; IPECE, 2015). A floresta é constituída por vegetação 

lenhosa de médio porte, com algumas árvores podendo alcançar uma altura de 

11 a 15 metros, fuste retilíneo, ramificações altas, apresentando um sub-

bosque composto pela vegetação natural de extrema importância biológica, 

apresentando alta riqueza de espécies.  

No estudo amostramos uma área dentro da Mata Úmida na encosta da 

Chapada do Araripe, no município de Crato, Trilha Ecológica do Clube 
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Recreativo Granjeiro (07°16' S, 39°26' W). A área estudada localiza-se dentro 

dos limites da Área de Proteção Ambiental do Araripe-APA (Figura 1), na 

Floresta Subperenifólia Tropical Plúvio-Nebular (Mata-úmida).  

 

Figura 1: Localização da Área de estudo: A Trilha Ecológica do Clube 

Recreativo Granjeiro localiza-se na Região Sul do estado do Ceará, Zona Rural 

do Município de Crato, na encosta da Chapada do Araripe. 

 

 

Fonte: Oliveira, H.F. elaborada no software ArcGis versão 9.3 (2009). 
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2 QUAIS OS FATORES QUE AFETAM A DIETA DE Norops brasiliensis EM 

UMA ÁREA DE MATA ÚMIDA NA CHAPADA DO ARARIPE, NORDESTE DO 

BRASIL? 

 

RESUMO 

 

Muitos fatores podem exercer influência sobre a alimentação de um lagarto, 

tais como o microhabitat, dimorfismo sexual, abundância de alimento, variação 

no regime de chuvas e valor energético de presas. O objetivo desse trabalho foi 

verificar quais fatores afetam a dieta de Norops brasiliensis. Para tanto, 

analisamos as relações da dieta, do sexo, morfometria, disponibilidade de 

presas entre estações, preferência alimentar e valores energéticos das presas. 

Norops brasiliensis não apresentou variação sexual ou ontogenética com 

relação à utilização de microhabitats, sua dieta foi característica de predador 

generalista oportunista. Não ocorreu relação entre as principais categorias 

consumidas e seus valores energéticos.  A abundância de presas na área de 

estudo não variou significativamente entre as estações. Os indivíduos diferiram 

sexual e ontogeticamente na dieta, mas não entre os períodos seco e chuvoso. 

Indivíduos maiores em altura de cabeça e comissura labial consumiram maior 

volume, comprimento e número de categorias de presas, apresentando relação 

significativa com ontogenia e sexo Consequentemente essa associação 

positiva pode ser explicada pelos pressupostos da TFO. Os principais fatores 

que influenciaram na dieta de N. brasiliensis foram o tipo de presa, a ontogenia 

e o sexo. 

 

Palavras-chave: Lagartos. Dieta. Maximização energética. Teoria do 

forrageamento ótimo. Semiárido. 

 

ABSTRACT 

 

Many factors may influence lizard feeding, such as microhabitat, sexual 

dimorphism, food abundance, variation in rainfall regime and energy value of 

prey. The objective of this study was to verify which factors affect food 

preferences of Norops brasiliensis. We analyzed the relationships among diet, 
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sex, morphometry, availability of prey between seasons, food preference, and 

prey energy values. Norops brasiliensis showed no variation regarding the use 

of microhabitats. Its diet is characteristic of opportunistic generalist predator. 

However, there was no relationship between the main categories consumed 

and their energetic values. There was no significant variation in the abundance 

of prey in the study area related to the rainfall regime. Individuals differed 

sexually and ontogenetically in the diet, but not between seasons. The 

relationship between ontogeny and sex with volume, length and number of 

categories was significant for morphometric variables: head height and lip 

commissure. Consequently, this positive association can be explained by 

Optimal foraging theory's assumptions. The main factors that influence the diet 

of N. brasiliensis are the prey type, ontogeny and sex. 

 

Key words: Lizards. Diet. Energy maximization. Optimal foraging theory. Semi-

arid. 

 

2.1 INTRODUÇÃO 

 

Analisar a ecologia alimentar de uma espécie pode gerar informações 

sobre preferências na dieta e fatores que influenciam na sua composição 

(Cappellari et al., 2007; Costa et al., 2008; Rich; Talent, 2008; Garda et al., 

2012; Sales et al., 2015; Yip; Rich; Dickman, 2015). A alimentação de lagartos 

é influenciada por muitos fatores, tais como microhabitat, dimorfismo sexual, 

competição, alterações na abundância de alimento, variação no regime de 

chuvas e valor energético das presas (Vitt; Zani, 1998; Costa et al; 2008; Sales 

et al., 2011; Garda et al., 2012; Mesquita et al., 2015; Sales; Freire, 2015). 

A seleção de itens alimentares, segundo a TFO (Teoria do 

forrageamento ótimo), deverá ser em razão do tamanho, onde presas maiores 

e com maior rentabilidade (p. ex. energia ganha por presa menos os custos 

associados em razão do tempo) permitem maior alocação energética em 

crescimento, reprodução e manutenção corpórea (Costa et al., 2008). Assim, 

características do predador como o tamanho corporal são importantes, tendo 

como resultado a exclusão de itens menores da dieta e aumento do tamanho 

das presas consumidas, consequentemente maximizando sua taxa de 
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obtenção de energia à medida que cresce (MacArthur; Pianka, 1966; Costa et 

al., 2008; Costa, 2009). Outro fator importante consistente com a TFO é a 

relação que pode ocorrer entre a largura de nicho trófico e a disponibilidade de 

alimento. Os predadores tendem a ser mais generalistas ao aumentar a largura 

de nicho com a diminuição da disponibilidade de presas, e diminuir a largura de 

nicho com o aumento da quantidade de presas resultando em uma dieta mais 

especialista (Macarthur; Pianka, 1966; Costa et al., 2008; Sales et al., 2011; 

Garda et al., 2012). 

A grande maioria dos lagartos alimenta-se basicamente de artrópodes, 

com poucas espécies herbívoras (Pianka, 1986; Dearing; Schall. 1992), sendo 

considerados insetívoros generalistas (Pianka, 1986; Garda et al., 2012; 

Mesquita et al. 2015). Os artrópodes, principalmente insetos e aracnídeos, 

podem ser bastante nutritivos (Ramsay; Houston, 2003; Rich; Talent, 2008; 

Finke; Oonincx, 2013). Devido ao seu elevado potencial energético (Rumpold; 

Schluter, et al., 2013; Chakravorty et al., 2014), estes invertebrados tem sido 

constantemente usados em estudos que visam quantificar seus valores 

nutricionais para utilização tanto como uma possibilidade na alimentação 

humana, bem como a sua utilização para o enriquecimento energético na ração 

animal (Rich; Talent, 2008; Chakravorty et al., 2014; Zielińska et al., 2015; 

Gasco et al., 2016). 

O estudo da ecologia alimentar permite ainda quantificar os benefícios 

nutricionais associados ao consumo de diferentes presas (Heithaus; Dill, 2002; 

Rich; Talent, 2008), buscando compreender a relação entre seleção da presa e 

o valor energético. Estudos sobre a composição energética que visam 

quantificar quanto uma presa fornece de energia potencial para o predador tem 

aumentado nos últimos anos, principalmente para predadores aquáticos 

(Nurnadia et al., 2011; Bittar et al., 2012), ou quando relacionado à dieta para 

animais em cativeiro e/ou com potencial econômico (Rich; Talent, 2008; 

Oonincx; Dierenfeld, 2012; Wang et al., 2014; Gasco et al., 2016). Contudo, os 

valores energéticos das presas da maioria dos predadores, sobretudo aqueles 

que vivem em ambiente natural, ainda permanecem desconhecidos, 

principalmente para lagartos. 

 Desse modo o trabalho teve por objetivo analisar os fatores que 

influenciam na dieta de Norops brasiliensis em uma área de Mata Úmida no 
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Nordeste do Brasil, relacionando sua morfometria, sexo e ontogenia com a 

composição alimentar e os valores energéticos das principais presas 

encontradas na área durante as estações seca e chuvosa. Trabalhamos com 

as hipóteses de que o tamanho e valor energético dos itens alimentares iriam 

variar em função da ontogenia; a dieta variaria em função do sexo; a 

composição da dieta seria determinada pela disponibilidade de presas. Esse 

representa o primeiro estudo dos principais constituintes energéticos 

(proteínas, lipídios) e umidade das presas de um lagarto insetívoro silvestre 

utilizando amostras exclusivamente de ambiente natural. 

 

2.2 MATERIAL E MÉTODOS  

 

Coletas: Lagartos e invertebrados 

 

A amostragem dos espécimes foi realizada por meio de expedições 

semanais, realizadas de Outubro de 2016 a Julho de 2017 de modo a 

contemplar a estação seca e chuvosa da região. Foi coletado o total 115 

espécimes, 54 no período seco (outubro, novembro, dezembro do ano de 2016, 

maio, junho, julho do ano de 2017) e 61 no período chuvoso (janeiro, fevereiro, 

março e abril do ano de 2017).  

 As excursões foram realizadas em cinco trilhas ao longo da área de 

estudo, cada uma com cerca de 200 metros. As coletas foram feitas por meio 

de busca ativa (Auricchio; Salomão, 2002), no período diurno (07:00 as 11:00 

h), horários de maior atividade do lagarto em estudo (Vitt et al., 2008; Mesquita 

et al., 2015) e noturno (17:00 as 20:00h), horário onde os espécimes 

apresentam menor atividade, facilitando deste modo a captura. Fizemos as 

excursões se deslocando a pé, a procura de lagartos que estivessem 

visualmente expostos. Todos os locais ao longo das trilhas foram examinados 

cuidadosamente e, quando avistado, o espécime foi capturado.  

Os espécimes encontrados foram coletados, colocados em sacos 

plásticos individuais, numerados, etiquetados, e levados ao laboratório de 

Herpetologia da Universidade Regional do Cariri-URCA. Posteriormente foram 

eutanasiados com Tiopental sódico (Thiopentax®), e tiveram a massa e 

morfometria aferidas através de balança analítica (precisão 0,001 mg) e 
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paquímetro digital (precisão: 0,01 mm), e, em seguida, fixados com formol a 

10% (Franco; Salomão, 2002). Posteriormente foram depositados na Coleção 

Herpetológica da Universidade Regional do Cariri (URCA-H 12667-12725, 

13004 -13050, 13093-13094; 13129 -13134) em Crato, Ceará. 

Realizamos ao longo de nove meses coletas mensais de invertebrados, , 

com o intuito de determinar a relação entre a disponibilidade e o uso de presas 

pelos lagartos. As amostragens foram realizadas durante o horário de maior 

atividade dos lagartos e nos mesmos hábitats utilizados por estes. As coletas 

de invertebrados contemplaram a estação seca e chuvosa da região.  

Ao longo de cada trilha, utilizada na coleta de lagartos, demarcamos dois 

pontos (obtendo ao final, 10 pontos de coleta para cada estação) onde 

realizamos as coletas de invertebrados. Os pontos dentro de cada trilha 

distaram, no mínimo, 50 m entre si. Utilizamos como metodologia de captura o 

guarda-chuva entomológico (GCE), que consiste em um quadrado de pano 

branco com 60 x 60 cm, afixado em uma armação de madeira em cruz. A 

vegetação arbustiva e arbórea foi batida ou agitada por meio de um batedor 

(pedaço de madeira) e os invertebrados que caíram sobre o pano foram 

imediatamente coletados.  

Para evitar que alguma presa presente na dieta não estivesse presente 

na amostragem, realizamos a coleta de serapilheira em uma área de 1 m ² em 

cada um dos 10 pontos onde utilizamos o guarda-chuva entomológico. A 

serapilheira coletada foi armazenada em sacos plásticos. 

 Os invertebrados foram coletados e colocados em um recipiente vazio e 

levados até o Laboratório de Herpetologia, da Universidade Regional do Cariri-

URCA. Todos os invertebrados foram separados manualmente da serapilheira, 

triados e identificados até o nível de ordem utilizando-se chaves ilustradas de 

identificação (Buzzi, 2008; Triplehorn; Johnson, 2011). Posteriormente, as 

amostras foram acondicionadas, para posteriores análises químicas (proteinas 

e lipídios) e umidade no Laboratório de Pesquisas de Produtos Naturais – 

LPPN, da Universidade Regional de Cariri – URCA. 

Visando a defesa do bem estar animal e em cumprimento a Lei no 

11.794 de 08/10/2008 e o Decreto no 6.899 de 15/07/2009, visto que o projeto 

engloba a manipulação, captura e coleta de animais do filo Chordata e subfilo 

Vertebrata houve a submissão e aprovação (Processo No. 00260/2016.1) do 
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projeto à Comissão de Experimentação e Uso de Animais da Universidade 

Regional do Cariri (CEUA-URCA). A amostragem foi realizada sob autorização 

de coleta (Licenças no. 57530-1-ICMBio, no. Nº 8383-1 ICMBio para lagartos e; 

no. 5863-1-ICMBio, no. 57530-1-ICMBio para invertebrados) 

Antes de realizar qualquer análise estatística os dados foram avaliados 

quanto a sua normalidade (Shapiro-Wilk). Nos casos em que a normalidade 

não foi confirmada foi utilizado um teste não paramétrico adequado. 

 

Microhabitat 

 

Com o intuito de conhecer os principais microhabitats utilizados por N. 

brasiliensis na área de estudo, durante as expedições cada individuo, teve os 

locais onde foram avistados documentados. Os microhabitats foram divididos 

em quatro categorias: tronco, galho, serapilheira e folha de palmeiras caídas 

(Arecaceae).  

 

Analise da Morfometria e proporção sexual  

 

Através da observação direta das gônadas os indivíduos foram 

separados em machos e fêmeas. Com base no CRC, os lagartos foram 

divididos em juvenis e adultos. Fêmeas foram consideradas adultas com CRC 

≥ 49 mm e machos com CRC ≥ 46 mm (Mesquita et al., 2015). 

Os lagartos (N=115) tiveram as seguintes medidas aferidas utilizando-se 

de paquímetro digital (precisão 0,01 mm): comprimento rostro-cloacal (CRC); 

comprimento da cauda (CCAU); largura da cabeça (LC); comprimento da 

cabeça (CCA); altura da cabeça (AC), altura do corpo (ACO), largura do corpo 

(LCO), rostro comensura labial (RCL).  

 

Análise química e de umidade para os invertebrados 

 

A análise da composição centesimal tem por objetivo inferir a 

porcentagem de água, lipídio total, proteína total que constitui os organismos, 

enquanto a análise da composição energética quantifica a energia potencial 

que o indivíduo (presa) pode oferecer (Brasil, 2005). Para o presente trabalho 
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teve por objetivo obter os valores de umidade, lipídios e proteínas das 

categorias de invertebrados que apresentaram índice de importância (IIR) > 

1.5% na dieta de N. brasiliensis.  

Com base na disponibilidade de presas presentes do ambiente os 

invertebrados mais amostrados quanto à quantidade e/ou volume após 

identificação (ordem) foram divididos em 11 categorias (Araneae, Blattaria, 

Coleoptera, Dermaptera, Isoptera, Larvas, Myriapoda, Orthoptera, Hemiptera, 

Hymenoptera, Gastropoda). No Laboratório de Pesquisas de Produtos Naturais 

– LPPN, da Universidade Regional de Cariri – URCA, no setor de 

Bromatologia, os invertebrados foram separados e pesados em balança 

analítica de precisão 0,001 mg). As alíquotas (matéria fresca) da quantidade 

necessária para as análises foram maceradas com pistilo em almofariz e 

analisadas em triplicata para obter resultados estatísticos representativos. 

Para a análise de cada categoria (usualmente ordem) de presa foi 

determinada a composição (mínimo de 0,1 g por amostra), na avaliação dos 

teores de água (umidade), proteína total e gorduras (lipídio total). Os 

procedimentos para as análises seguiram a norma oficial descrita por Brasil 

(2005).  

O teor de umidade foi determinado por aquecimento até peso constante 

em estufa a 105°C (012/IV), a fração lipídica foi determinada por dois métodos 

(devido à quantidade de amostra reduzida para algumas categorias) extração 

com solvente orgânico (hexano) em extrator tipo Soxhlet por 4 h (032/IV), e 

através do método de Bligh-Dye, que consiste em uma extração de gordura a 

frio utilizando mistura de três solventes, clorofórmio, metanol, água, (353/IV), o 

teor de proteína bruta foi determinado pelo método de Kjeldahl, utilizando o 

fator 6,25 para conversão do azoto em proteína bruta (030/IV). (Brasil, 2005). 

 

Análises de dieta  

 

Para a avaliação da dieta, removemos os estômagos e intestinos dos 

animais por meio de incisão ventral. O conteúdo alimentar foi analisado sob 

microscópio estereoscópio, com seus componentes identificados (ordem) 

utilizando-se chaves ilustradas de identificação (Buzzi, 2008; Triplehorn; 

Johnson, 2011) e armazenados em frascos contendo álcool etílico 70%.  
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 O comprimento e a largura dos itens intactos encontrados nos 

estômagos (máximo cinco por categoria) foram mensurados com o auxilio de 

um paquímetro digital (± 0.01 mm), e estimados seus respectivos volumes 

através da formula elipsoide: 

 

   
 

 
  (
 

 
) (
 

 
)
 

  

 

Onde V=volume, C=comprimento e L=largura. 

 

Análises estatísticas 

 

Microhabitat 

Uma tabela de contingência (2X4) foi construída a partir dos valores 

proporcionais de utilização de cada categoria para machos e fêmeas e para 

juvenis e adultos. Em seguida, uma análise de Chi² foi realizada para testar a 

hipótese nula de que indivíduos de sexo e ontogenia diferentes não utilizam 

diferentes compartimentos de microhabitat. 

 

Morfometria 

 

Uma Análise de Componentes Principais (PCA) foi realizada (utilizando 

108 lagartos, sete foram excluídos da amostra, pois apresentavam autotomia 

caudal) com as medidas morfométricas padronizadas em média zero e desvio 

padrão um. Posteriormente, realizamos uma Análise de Variância Multivariada 

(MANOVA) para testar se indivíduos de sexos diferentes apresentavam 

diferenças morfométricas significativas. Todas as análises estatísticas foram 

realizados no software R (2017). 

 

 Dieta 

 

Para investigar possíveis diferenças na dieta entre os sexos e entre 

jovens e adultos, foram calculadas as larguras de nicho alimentar.  
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A largura do nicho alimentar (B) foi calculada (1) para estômagos 

agrupados das fêmeas, machos e juvenis, (2) para cada estômago 

individualmente, (3) para machos, fêmeas juvenis e estação seca e chuvosa 

separadamente, utilizando-se o inverso do índice de diversidade Simpson 

(1949): 

 

  
 

∑     
   

 

 

Onde i é a categoria de presa, p é a proporção de i, e n é o número de 

categorias. Os valores podem variar de 1 (uso exclusivo de uma única 

categoria de presa) para n (uso igual de todas as n categorias). Foi calculada a 

largura de nicho padronizada pela divisão do número de categorias pelo valor 

de largura de nicho encontrado. Obtendo valores que variam de 0 a 1, podendo 

ser comparado com outros trabalhos. (ver Pianka, 1986) 

Também foi calculada a sobreposição de nicho alimentar entre jovens e 

adultos assim como entre os sexos, usando o índice de sobreposição de 

Pianka (1973). Usando o pacote spaa no programa R (R Development Core 

Team 2012): 

 

    
∑        
   

√∑ (    )(    ) 
   

 

 

Onde, Pi é a porcentagem numérica de cada categoria, n o número de 

categorias e j e k são os sexos sendo comparados. Os valores de sobreposição 

variam de 0 (sem sobreposição) para 1 (total sobreposição). 

Para determinar a relativa contribuição de cada categoria de presa, foi 

calculado o índice de importância relativa para a população através da seguinte 

fórmula (Powell et al., 1990):  

  
        

 
 

Onde F%, N% e V% são as porcentagens de frequência, número e volume, 

respectivamente. 
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Para investigar a relação entre os valores médios de comprimento e 

volume de presas com as medidas morfométricas dos indivíduos, comprimento 

rostro-cloacal (CRC), altura da cabeça (ACA), largura de cabeça (LCA), e 

rostro comissura labial (RCL), ontogenia e sexo, realizamos modelos lineares 

generalizados (GLM), utilizando a família Gaussiana. Uma técnica de seleção 

de variáveis (forward selection) foi realizada para identificar as variáveis 

preditoras que mais influenciam as variáveis dependentes. Assumimos valores 

de α < 0.05 para considerar uma relação significante. 

Para extrair a relação de proximidade alimentar entre os indivíduos 

(machos, fêmeas e juvenis) foi feita uma análise de correspondência (CA). 

Para tal, os dados foram transformados em log (x+1) para minimizar o efeito de 

itens raros. Em seguida, a influência do sexo, ontogenia e estação no consumo 

de itens alimentares foi investigada por uma análise de PERMANOVA, 

utilizando a dissimilaridade de Bray-Curtis. 

Utilizando os resultados das análises químicas (proteínas e lipídios) e 

umidade, para verificar se os indivíduos apresentaram preferência por itens 

com maior valor calórico (consideramos maior valor calórico aqueles itens com 

maiores porcentagem de proteínas e/ou lipídios, além de água) realizamos uma 

análise de covariância (ANCOVA). Nessa análise a variável dependente 

corresponde aos valores médios de itens consumidos por cada indivíduo, a 

variável preditora os valores químicos de umidade, lipídios e proteínas, e a 

covariável o fator grupo (macho, fêmea, juvenil). A partir dessa análise, 

podemos inferir se os indivíduos apresentavam preferência por itens mais 

energéticos. 

A disponibilidade e uso das presas foram avaliados através do Índice de 

Eletividade de Ivlev, calculado pela fórmula IEI= (ri-ni) / (ri+ni), onde “ri” 

corresponde à porcentagem da presa “i” na dieta; e “ni” à porcentagem da 

presa no ambiente. Os valores do índice variam entre - 1,0 e +1,0, sendo que 

valores entre 0,0 e +1,0, indicam preferência, e entre -1 e 0,0, rejeição (Krebs, 

1989). 

Utilizamos o teste U de Mann-Whitney (ou Wilcoxon rank-sum Test) para 

averiguar a diferença na abundância de invertebrados entre as duas estações. 

Para as análises de correspondência (CA), PERMANOVA, ANCOVA, 

utilizamos apenas categorias alimentares que apresentaram índice de 
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importância (IIR) >1.5%, exceto as categorias material vegetal e Scorpiones. 

(Ver tabela 5) 

Todos os testes foram realizados utilizando o programa R (R 

Development Core Team 2012) 

 

2.3 RESULTADOS 

 

Microhabitat 

 

Um total de 115 indivíduos (51 machos, 26 fêmeas e 38 juvenis) foi 

observado em campo para a caracterização de utilização de micro-habitat. Do 

total 33,1% dos indivíduos estavam em galhos, 4,3% em folha de palmeiras, 

25,2% na serapilheira e 37,4% foram avistados em troncos de árvores. No 

entanto não houve diferença na utilização de microhabitats entre os sexos (X2 

=0,06, P= 0,99) (Figura 2a) e entre adultos e juvenis (X2 = 0,12, P= 0,98) . 

(Figura 2b).   

 

Figura 2. Quatro principais microhabitats utilizados por Norops brasiliensis em 

uma área de mata úmida na Chapada do Araripe, Nordeste do Brasil. 
 

 Fonte: Imagem elaborada pela autora no software R versão 2.15.1 (2012) 

 

Morfometria 

A média conjunta das variáveis morfométricas analisadas foi 

significativamente diferentes entre os sexos (F= 47.0, P=0,001; MANOVA). 
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Machos apresentaram maiores valores de CRC, CCAU, RCL e CCA, ACA , 

LCA enquanto fêmeas apresentaram maiores valores de ACO e LCO. A figura 

3 apresenta o resultado da PCA e a tabela 1 apresenta as médias, os desvios 

padrões e os valores mínimos e máximos para cada variável morfológica por 

sexo. 
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Tabela 1. Medidas das variáveis morfométricas (mm) de machos, fêmeas e juvenis de Norops brasiliensis. CRC- comprimento 
rostro-cloacal; CCAU -comprimento da cauda; LCO- largura do corpo; ACO- altura do corpo; LCA- Largura da cabeça; ACA- altura 
da cabeça; CCA comprimento da cabeça; RCL- rostro comissura labial. 

 
Macho 

  
Fêmea 

  
Juvenil 

  Variáveis Média ± SD Mín Máxi Média ± SD Mín Máxi Média ± SD Mín Máxi 

CRC 61,5±4,8 46,6 70,3 61,4±3,4 55,9 67,3 32,2±4,0 25,9 45,8 

CCAU 144,7±13,2 126,4 170,9 134,2±10,7 114,8 154,6 62,6±7,1 46,7 95,5 

CCA 16,8±1,5 13,4 19,7 16,6±1,3 14,2 18,7 11,1±1,1 8,3 14,4 

LCA 10,6±0,7 8,5 12,3 10,2±0,7 9,3 11,5 6,6±0,7 5,5 8,4 

ACA 7,8±0,7 6,5 9,3 7,7±07 6,4 9,6 5,2±05 4,2 7,3 

LCO 8,8±1,8 4,0 11,9 12,2 ±1,8 7,4 15,1 5,8±0,9 4,0 8,4 

ACO 8,8±1,6 5,2 11,8 10,7±1,6 8,7 14,9 5,61±0,9 4,0 8,0 

RCL 12,4±1,3 10,0 14,8 12,2±1 10,6 14,4 7,8±0,9 6,0 9,8 
Fonte: dados da pesquisa. 
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Figura 3. Resultado da PCA das variáveis morfométricas de machos e fêmeas. 

Expondo as diferenças das variáveis morfométricas analisadas entre os 

grupos. A) Setas indicando as variáveis que diferem entre os grupos. B) 

fêmeas (●) e (●) machos.  

 

 

Fonte: Imagem elaborada pela autora no software R versão 2.15.1 (2012) 

 

Disponibilidade de presas no ambiente e eletividade 

 

Foi amostrado o total de 2.848 espécimes de presas divididos em 18 

categorias para os períodos seco e chuvoso da área de estudo, contemplando 

as duas metodologias de coleta (guarda-chuva entomológico e coleta de 

serapilheira). No período seco foram amostradas 1.689 espécimes, e o período 

chuvoso 1.150. Ambos os períodos apresentaram ocorrência basicamente das 

mesmas categorias (Ver figura 4). Embora o período seco tenha apresentado 

um maior número de invertebrados do que o chuvoso, não houve variação 

significativa na abundância entre os períodos (Wilcoxon test - W = 177; p= 0,6). 

Esse resultado pode estar relacionado a elevada abundância da de 

Hymenoptera (principalmente Formicidae) no período seco.  

 

Figura 4. Abundância relativa das categorias de presas disponíveis nos 

períodos seco e chuvoso em uma área de mata úmida na Chapada do Araripe, 

Nordeste do Brasil. ARA (Araneae), BLAT (Blattaria), COL (Coleoptera), HYM 
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(Hymenoptera), ISOP (Isoptera), GAST (Gastropoda), MYR (Myriapoda), ORTH 

(Orthoptera), DER (Dermaptera), LAR (Larvas), HEM (Hemiptera), PSE 

(Pseudoscorpiones), ACA (Acari), LEP (Lepidoptera), ISP (Isopoda), EMBI 

(Embioptera), TRA (Thysanura), DIP (Diptera). 

 

 

Fonte: Imagem elaborada pela autora no software R versão 2.15.1 (2012) 

 

As seis categorias mais abundantes na amostragem total foram 

Hymenoptera, Araneae, Coleoptera, Isoptera, Hemiptera, e Orthoptera. No 

período seco a maior abundância foi de Hymenoptera seguida de, Araneae, 

Coleoptera, Isoptera e Orthoptera, enquanto no período chuvoso foi de 

Araneae, seguida de Hymenoptera, Isoptera e Coleoptera. (Tabelas. 2; 3) 

Quanto à eletividade das presas disponíveis no ambiente, considerando 

toda a amostra, nenhuma categoria apresentou o índice máximo de eletividade 

(+1,00). Contudo ocorreu uma alta seletividade por Larvas (+0,83), Orthoptera 

(+0.69), Dermaptera (+0,64) e Blattaria (+0,59). No período chuvoso a 

eletividade foi maior por Larvas (+0,79), Acari (+0,78), Blattaria (+0,72) 

Orthoptera (+0,63) e Dermaptera (+ 0,57) enquanto no período seco a 

eletividade foi maior por Larvas (+0,77), Orthoptera (+0,72), Dermaptera 

(+0,74), e Isoptera (+0,54). (Tabelas 2; 3). O alto valor de eletividade para a 

categoria Acari (+0.7) provavelmente deve-se a sua baixa abundância na 

amostragem.  
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Tabela 2. Disponibilidade de presa e composição da dieta de N. brasiliensis na Chapada do Araripe, Ceará. Número (N), Volume 
(V), Frequência (F), Abundância relativa (AR) Eletividade (E),  Índice de Importância relativa (IIR), *NA= Artrópode não amostrado. 

Categorias N (%) V  (%) F (%) IIR AR (%) E 

Acari 2 (0,41) 98,5 (0,5) 2 (0,6) 0,5 2 (0,1) 0,7 

Araneae 62 (12,8) 1623,3 (8,1) 45 (14,1) 11,6 601 (21,1) -0,4 

Blattaria 14 (2,9) 1677,8 (8,3) 14 (4,4) 5,2 60 (2,1) 0,5 

Coleoptera 34 (7,0) 621,8 (3,1) 30 (9,4) 6,5 379 (13,3) -0,6 

Dermaptera 26 (5,4) 677,4 (3,4) 22 (6,9) 5,2 21 (0,7) 0,6 

Diptera 3 (0,6) 6,2 (<0,1) 3 (0,9) 0,5 10 (0,3) -0,8 

Gastropoda 11 (2,3) 114,9 (0,6) 9 (2,8) 1,9 131 (4,6) -0,7 

Hemiptera 8 (1,6) 226,6 (1,1) 8 (2,5) 1,8 156 (5,5) -0,6 

Hymenoptera 40 (8,2) 236,7 (1,2) 28 (8,8) 6,1 885 (31,1) -0,9 

Isoptera 160 (33,0) 4838 (24,1) 50 (15,6) 24,2 328 (11,5) 0,3 

Larva de inseto 44 (9,1) 2969,1 (14,8) 33 (10,3) 11,4 37 (1,3) 0,8 

Mantodea 2 (0,4) 155,4 (0,8) 2 (0,6) 0,6 NA NA 

Myriapoda 5 (1,0) 449,6 (2,2) 5 (1,6) 1,6 39 (1,4) 0,2 

Orthoptera 54 (11,1) 5856,3 (29,1) 50 (15,6) 18,6 148 (5,2) 0,7 

Ovo de inseto 1 (0,2) 0,6 (<0,1) 1 (0,3) 0,2 NA NA 

Pseudoscopiones 1 (0,2) 0,5 (<0,1) 1 (0,3) 0,2 26 (0,9) -0,9 

Scorpiones 3 (0,6) 85,8 (0,4) 3 (0,9) 0,7 NA NA 

Lepidoptera ---- ---- ---- ---- 5 (0,2) -1 

Isopoda ---- ---- ---- ---- 11 (0,4) -1 

Embiopera ---- ---- ---- ---- 7 (0,1) -1 

Thysanura ---- ---- ---- ---- 2 (0,1) -1 

Total 2848 
     Fonte: dados da pesquisa. 
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Tabela 3. Disponibilidade de presa entre estações (seca e chuvosa) e composição da dieta de N. brasiliensis na Chapada do 
Araripe, Ceará. Abundâcia relativa (AR) Eletividade (E), NA= Artrópode não amostrado. 

 
SECA 

 
CHUVA 

 Categorias AR (%) E AR (%) E 

Acari 1 (0,1) -0,2 1 (0,1) 0,8 

Araneae 303 (17,8) -0,2 298 (25,9) -0,6 

Blattaria 42 (2,5) 0,2 18 (1,6) 0,7 

Coleoptera 261 (15,4) -0,7 118 (10,3) -0,5 

Dermaptera 9 (0,5) 0,6 12 (1,0) 0,6 

Diptera 1 (0,1) 0,2 9 (0,8) -1,0 

Gastropoda 55 (3,2) -0,6 76 (6,6) -0,9 

Hemiptera 57 (3,4) -0,2 99 (8,6) -0,9 

Hymenoptera 657 (38,6) -0,9 229 (19,9) -0,9 

Isoptera 196 (11,5) 0,5 132 (11,5) 0,2 

Larva de inseto 12 (0,1) 0,8 25 (2,2) 0,8 

Mantodea NA NA NA NA 

Myriapoda 18 (1,1) -1 21 (1,8) 0,3 

Orthoptera 69 (4,1) 0,7 79 (6,9) 0,6 

Ovo de inseto NA NA NA NA 

Pseudoscopiones 8 (0,5) -1,0 18 (1,6) -1 

Scorpiones NA NA NA NA 

Lepidoptera 2 (0,1) -1 3 (0,3) -1 

Isopoda 5 (0,3) -1 6 (0,5) -1 

Embiopera 3 (0,2) -1 4 (0,3) -1 

Thysanura NA NA 2 (0,2) -1 

Total 1698 
 

1150 
 Fonte: dados da pesquisa. 
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Análise química e de umidade para os invertebrados 

 

Quando analisamos umidade, os valores mínimos em porcentagem 

foram para as categorias Blattaria e Dermaptera, enquanto os valores máximos 

foram para Isoptera e Hymenoptera. Quando analisamos lipídios, as 

porcentagens mínimas foram para Orthoptera e Myriapoda e as porcentagens 

máximas para Hemiptera e Hymenoptera. Na análise do teor de proteínas 

presentes nas amostras, os menores valores de porcentagem foram para 

Larvas, Orthoptera e Gastropoda e o maiores para Coleoptera, Blattaria e 

Larvas (Tabela 4).  

Quanto às porcentagens médias para o teste de umidade, o maior valor 

foi para a categoria Hymenoptera, e a menor porcentagem para Gastropoda. A 

maior média para o teste de lipídios foi para a categoria Hemiptera e a menor 

para Dermaptera. Por fim, quando analisamos as porcentagens médias de 

proteínas o maior valor foi para Hymenoptera e o menor valor para Gastropoda 

(Ver figura 5). 

A Figura 5 apresenta os valores das médias, os desvios padrões, 

enquanto a tabela 4 os valores mínimos e máximos para cada categoria depois 

de submetida aos testes (umidade, proteína, lipídios). 
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Tabela 4 Categorias usadas nos testes químicos e umidade, e seus respectivos valores de umidade, Lipídios e proteínas, Mínimo 
(Valor mínimo), Máximo (Valor máximo), destaque em negrito para os valores mínimos e máximos para cada teste. 

 
Umidade 

 
Lipidios 

 
Proteinas 

 Categorias Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo 

Araneae 32,9 
          
38,1  20,1 41,1 37,7 72,9 

Blattaria 7,5 
          
42,1  12,5 25,7 19,1 87,5 

Coleoptera 33,7 
          
44,8  18,2 69,1 18,4 93,0 

Dermaptera 11,4 
          
48,2  5,0 73,0 33,8 39,8 

Gastropoda 17,7 
          
26,6  6,7 53,0 6,1 28,9 

Hemiptera 34,6 
          
46,7  55,6 76,1 41,8 68,2 

Hymenoptera 38,1 
          
51,5  22,7 78,4 73,8 85,5 

Isoptera 26,6 60,9  12,8 62,5 18,6 28,6 

Larvas 19,3 
          
43,8  6,0 53,3 3,8 87,4 

Myriapoda 29,1 
          
49,9  3,7 19,0 11,4 72,2 

Orthoptera 24,9 
          
39,7  3,8 27,8 6,1 35,9 

Fonte: dados da pesquisa. 
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Figura 5 Média e desvio padrão para as análises de Lipídios, Proteínas e Umidade, para as 11 categorias analisadas 

 

Fonte: Imagem elaborada pela autora no software R versão 2.15.1 (2012) 
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Dieta 

 Utilizamos 112 lagartos para análise da dieta. Da amostra total (115) 

três lagartos estavam com estômagos e intestinos vazios (juvenis), 

provavelmente neonatos os quais foram retirados das análises de dieta. Do 

restante todos continham itens identificáveis nos órgãos analisados. Foram 

identificadas 21 categorias consumidas, com um total de 485 presas. Dois 

lagartos (fêmeas) apresentaram saurofagia, com a presença do lagarto 

Coleodactylus meridionalis (Boulenger, 1888), em seus estômagos, um 

espécime apresentou uma pena de ave, alguns espécimes apresentaram 

material vegetal na sua dieta, e um único apresentou ecdise de lagarto 

(provavelmente a própria), itens considerados de ingestão acidental (Ver tabela 

5). 

Na dieta agrupada (machos, fêmeas, juvenis) as seis categorias com 

maior índice de importância relativa (IIR) foram Isoptera, Orthoptera, Araneae, 

Larvas, Coleoptera e Hymenoptera, estas representaram quase 80% da dieta. 

Quanto ao volume os itens mais consumidos foram Orthoptera, Isoptera, 

Larvas, Blattaria, Araneae, representando mais de 80% do volume contido na 

dieta (tabela 5). Machos a dieta continha 190 presas, e fêmeas, com 148 

presas, (tabela 7). Para adultos a dieta foi composta por 338 presas, já os 

juvenis 147 (tabela 6). Quando separados em períodos, na estação seca foram 

identificadas 239 presas em 19 categorias, no período chuvoso foram 

identificadas 246 presas em 17 categorias. (tabela 8). 
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Tabela 5. Número (N), volume (V), frequência (F.) e índice de importância (IIR) das presas na dieta total de N. brasiliensis na 
Chapada do Araripe, Ceará 

Categorias N (%) V  (%) F (%) IIR 

Acari 2 (0,4) 98,5 (0,5) 2 (0,6) 0,5 

Araneae 62 (12,8) 1623,3 (8,1) 45 (14,1) 11,6 

Blattaria 14 (2,9) 1623,3 (8,1) 14 (4,4) 5,2 

C.meridionalis 2 (0,4) 1677,8 (8,3) 2 (0,6) 0,9 

Coleoptera 34 (7,0) 621,8 (3,1) 30 (9,4) 6,5 

Dermaptera 26 (5,4) 677,4 (3,4) 22 (6,9) 5,2 

Diptera 3 (0,6) 6,2 (<0,1) 3 (0,9) 0,5 

Ecdise de lagarto 1 (0,2) 15,5 (0,1) 1 (0,3) 0,2 

Gastropoda 11 (2,3) 114,9 (0,6) 9 (2,8) 1,9 

Hemiptera 8 (1,6) 226,6 (1,1) 8 (2,5) 1,8 

Hymenoptera 40 (8,2) 236,7 (1,2) 28 (8,8) 6,1 

Isoptera 160 (33,0) 4838,2 (24,1) 50 (15,6) 24,2 

Larva de inseto 44 (9,1) 2969,1 (14,8) 33 (10,3) 11,4 

Mantodea 2 (0,4) 155,4 (0,8) 2 (0,6) 0,6 

Material vegetal 11 (2,3) 79,6 (0,4) 10 (3,1) 1,9 

Myriapoda 5 (1,0) 449,6 (2,2) 5 (1,6) 1,6 

Orthoptera 54 (11,1) 5856 (29,1) 50 (15,6) 18,6 

Ovo de inseto 1 (0,2) 0,6 (<0,1) 1 (0,3) 0,2 

Pena de ave 1 (0,2) 19,3 (0,1) 1 (0,3) 0,2 

Pseudoscopiones 1 (0,2) 0,5 (<0,1) 1 (0,3) 0,2 

Scorpiones 3 (0,6) 85,8 (0,4) 3 (0,9) 0,7 

Total 485 
   Fonte: dados da pesquisa. 
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Tabela 6 . Número (N), volume (V), frequência (F.) e índice de importância (IIR) das presas na dieta de juvenis e adultos de N. 
brasiliensis na Chapada do Araripe, Ceará 

 
Juvenis 

   
Adultos 

   Categorias N (%) V (%) F (%) IIR N (%) V  (%) F (%) IIR 

Acari ---- ---- ---- ---- 2 (0,5) 98,4 (0,5) 2 (0,8) 0,6 

Aranae 28 (19,1) 461,2 (22,5) 16 (17,0) 19,5 34 (10,0) 1162,1 (6,4) 29 (12,8) 9,7 

Blattaria 1 (0,7) 84,8 (4,1) 1 (1,0) 1,9 13 (3,8) 1592,9 (8,8) 13 (5,7) 6,1 

C.meridionalis ---- ---- ---- ---- 2 (0,6) 351,1 (1,9) 2 (0,8) 1,1 

Coleoptera 3 (2,0) 10,7 (0,5) 3 (3,2) 1,9 31 (9,2) 611,0 (3,3) 27 (11,9) 8,1 

Dermaptera 5 (3,4) 33,68 (1,6) 4 (4,3) 3,1 21 (6,2) 643,7 (3,5) 18 (7,9) 5,9 

Diptera 2 (1,4) 5,58 (0,3) 2 (2,1) 1,2 1 (0,2) 0,5 (<0,01) 1 (0,4) 0,2 

Ecdise de lagarto ---- ---- ---- ---- 1 (0,2) 15,4 (0,1) 1 (0,4) 0,3 

Gastropoda 7 (4,8) 51,5 (2,5) 6 (6,4) 4,5 4 (1,2) 63,3 (0,3) 3 (1,3) 0,9 

Hemiptera 2 (1,4) 51,1 (2,5) 6 (6,4) 1,9 6 (1,8) 175,5 (0,9) 6 (2,5) 1,8 

Hymenoptera 14 (9,5) 43,0 (2,1) 10 (10,6) 7,4 26 (7,7) 193,1 (1,1) 18 (7,9) 5,5 

Isoptera 50 (34,0) 278,5 (13,6) 21 (22,3) 23,3 110 (32,5) 4559,6 (25,2) 29 (12,8) 23,5 

Larva de inseto 15 (10,2) 139,5 (6,8) 10 (10,6) 9,2 29 (8,5) 2864,0 (15,8) 23 (10,1) 11,5 

Mantodea ---- ---- ---- ---- 2 (0,5) 155,3 (0,8) 2 (0,8) 0,7 

Material vegetal 4 (2,7) 33,0 (1,6) 4 (4,3) 2,8 7 (2,1) 46,5 (0,6) 6 (2,6) 1,6 

Myriapoda ---- ---- ---- ---- 5 (1,5) 449,5 (2,4) 5 (2,2) 2,0 

Orthoptera 14 (9,5) 852,7 (41,6) 13 (13,8 21,6 40 (11,8) 5003,5 (27,6) 37 (16,4) 18,6 

Ovo de inseto 1 (0,6) 0,6 (<0,01) 1 (1,0) 0,5 ---- ---- ---- ---- 

Pena de ave ---- ---- ---- ---- 1 (0,3) 19,3 (0,1) 1 (044) 0,2 

Pseudoscopiones 1 (0,6) 0,5 (0,02) 1 (1,0) 0,5 ---- ---- ---- ---- 

Scorpiones ---- ---- ---- ---- 3 (0,8) 85,8 (0,4) 3 (1,3) 0,8 

Total 147 
   

338 
   Fonte: dados da pesquisa. 
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Tabela 7. Número (N), volume (V), frequência (F.) e índice de importância (IIR) das presas na dieta de machos e fêmeas de N. 
brasiliensis na Chapada do Araripe, Ceará. 

 
Machos 

   
Fêmeas 

   Categorias N (%) V (%) F (%) IIR N (%) V (%) F (%) IIR 

Acari 2 (1,0) 98,46 (0,9) 2 (1,5) 1,1 ---- ---- ---- ---- 

Araneae 17 (8,9) 695,27 (6,5) 15 (11,6) 9 17 (11,4) 466,8 (6,3) 14 (14,1) 10,7 

Blattaria 8 (4,2) 943,36 (8,8) 8 (6,2) 6,4 5 (3,3) 649,6 (8,7) 5 (5,1) 5,7 

C.meridionalis ---- ---- ---- ---- 2 (1,3) 351,1 (4,7) 2 (2,1) 2,7 

Coleoptera 20 (10,5) 302,91 (2,8) 18 (13,9) 9,1 11 (7,4) 308,1 (4,15) 9 (9,2) 6,9 

Dermaptera 10 (5,3) 291 (2,7) ---- ---- 11 (7,4) 352,0 (4,7) 9 (9,3) 7,1 

Diptera ---- ---- ---- ---- 1 (0,6) 0,5 (<0,01) 1 (1,0) ---- 

Ecdise de lagarto ---- ---- ---- ---- 1 (0,6) 15,5 (0,2) 1 (1,0) ---- 

Gastropode ---- ---- ---- ---- 4 (2,7) 63,1 (0,8) 3 (3,1) ---- 

Hemiptera 5 (2,6) 153,19 (11,4) 5 (3,8) 2,6 1 (0,6) 22,3 (0,3) 1 (1,0) 0,6 

Hymenoptera 18 (9,5) 155,54 (1,5) 13 (10,1) 7 8 (5,4) 37,5 (0,5) 5 (5,2) 3,6 

Isoptera 63 (32,3) 2393,62 (22,4) 19 (14,7) 23,4 47 (31,7) 2165,9 (29,1) 10 (10,3) 32,7 

Larva de inseto 16 (8,4) 2019,92 (18,9) 12 (9,3) 12,2 13 (8,7) 844,1 (11,4) 11 (11,3) 10,4 

Mantodea 1 (0,5) 82,88 (0,8) 1 (0,7) 0,6 1 (0,7) 72,5 (0,9) 1 (1,0) 0,8 

Material vegetal 2 (1,2) 1,61 (0,01) 1 (0,7) 0,6 5 (3,3) 44,9 (0,9) 5 (5,2) 3 

Myriapoda 1 (0,5) 279,50 (2,6) 1 (0,7) 1,3 4 (2,7) 170,0 (2,3) 4 (4,1) 3 

Orthoptera 24 (12,6) 3172,64 (29,7) 22 (17,1) 19,8 16 (10,8) 1830,8 (24,6) 15 (15,4) 16,9 

Ovo de inseto ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

Pena de ave 1 (0,5) 19,33 (0,2) 1 (0,7) 0,4 ---- ---- ---- ---- 

Pseudoscopiones ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 0,6 

Scorpiones 2 (1,1) 59,35 (0,6) 2 (1,5) 1,1 1 (0,6) 26,4 (0,3) 1 (1,3) ---- 

Total 190 
   

148 
   Fonte: dados da pesquisa. 
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Tabela 8. Número (N), volume (V), frequência (F.) e índice de importância (IIR) das presas dos períodos seco e chuvoso  na dieta 
de N. brasiliensis na Chapada do Araripe, Ceará 

 
Seco 

   
Chuva 

   Categorias N (%) V  (%) F (%) IIR N (%) V  (%) F (%) IIR 

Acari 1 (0,4) 2,4 (<0,1) 1 (0,6) 0,4 1 (0,4) 96,0 (0,7) 1 (0,6) 0,6 

Araneae 36 (15,1) 830,1 (12,6) 23 (15,6) 14,4 26 (10,6) 793,3 (5,9) 22 (12,7) 9,7 

Blattaria 3 (1,3) 245,2 (3,7) 3 (2,0) 2,3 11 (4,5) 1347,7 (5,9) 11 (6,4) 7,0 

C.meridionalis ---- ---- ---- ---- 2 (0,8) 351,1 (2,6) 2 (1,2) 1,5 

Coleoptera 14 (5,9) 199,5 (3,0) 11 (7,4) 5,5 20 (8,1) 422,3 (3,1) 19 (11,0) 7,4 

Dermaptera 9 (3,8) 159,9 (2,4) 8 (5,4) 3,9 17 (6,9) 517,4 (3,8) 14 (81) 6,3 

Diptera 2 (0,8) 5,6 (0,1) 2 (1,3) 0,7 1 (0,4) 0,6 (<0,1) 1 (0,6) 0,3 

Ecdise de lagarto 1 (0,4) 15,4 (0,2) 1 (0,6) 0,4 ---- ---- ---- ---- 

Gastropode 7 (2,9) 51,5 (0,7) 6 (4,0) 2,6 4 (1,6) 63,3 (0,5) 3 (1,7) 1,3 

Hemiptera 5 (2,1) 122,5 (1,8) 5 (3,4) 2,5 3 (1,2) 92,5 (0,7) 3 (1,7) 1,2 

Hymenoptera 25 (10,4) 122,5 (1,8) 17 (11,5) 8,0 15 (6,1) 114,1 (0,8) 11 (6,4) 4,4 

Isoptera 89 (37,2) 2612,3 (39,7) 31 (21,1) 32,7 71 (28,9) 2225,9 (16,6) 19 (11) 18,8 

Larva de inseto 17 (7,11) 375,5 (5,7) 12 (8,2) 6,9 27 (11,0) 2593,5 (19,3) 21 (12,1) 14,1 

Mantodea 1 (0,4) 82,8 (1,2) 1 (0,6) 0,8 1 (0,4) 72,5 (0,5) 1 (0,6) 0,5 

Material vegetal 6 (2,5) 34,6 (0,5) 5 (3,4) 2,1 5 (2,0) 44,9 (0,3) 5 (2,9) 1,8 

Myriapoda ---- ---- ---- ---- 5 (2,0) 449,6 (3,3) 5 (2,9) 2,8 

Orthoptera 19 (7,9) 1659,6 (25,2) 17 (11,6) 14,9 35 (14,2) 4196,7 (31,2) 33 (19,1) 21,5 

Ovo de inseto 1 (0,4) 0,6 (<0,1) 1 (0,6) 0,5 ---- ---- ---- ---- 

Pena de ave 1 (0,4) 19,3 (0,2) 1 (0,6) 0,5 ---- ---- ---- ---- 

Pseudoscopiones 1 (0,4) 0,4 (<0,1) 1 (0,6) 0,4 ---- ---- ---- ---- 

Scorpiones 1 (0,41) 26,4 (0,4) 1 (0,6) 0,5 2 (0,8) 59,4 (0,4) 2 (1,2) 0,8 

Total 239 
   

246 
   Fonte: dados da pesquisa. 
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A largura de nicho para estômagos agrupado em número e volume foi de 

6,14 (Padronizada= 0,29), e 5,51 (Padronizada= 0,26), respectivamente.  Para 

o período seco a largura de nicho foi de 5,24 (Padronizada = 0,26) e 4,09 

(Padronizada = 0,21), e chuvoso 6,88 (Padronizada = 0,40) e 5,54 

(Padronizada = 0,32) para número e volume respectivamente. O valor de 

sobreposição alimentar considerando todas as categorias presentes na dieta foi 

de 0,08 entre machos e fêmeas e de 0,07 entre adultos e juvenis, quando 

retiramos a categoria Myriapoda, a sobreposição entre machos e fêmeas foi de 

0,86, já entre juvenis e adultos de 0,24. A sobreposição considerando apenas 

os 11 principais itens em índice de importância (IIR) (ver tabela 5), entre 

machos e fêmeas foi de 0,86 e entre adultos e juvenis de 0,33 indicando alta 

sobreposição para ambos.   

Para machos a largura de nicho em número foi de 5,99 (Padronizada = 

0,39), e em volume de 5,27 (Padronizada = 0,35), para fêmeas foi de 6,59 

(Padronizada = 0,38) e volume 5,63 (Padronizada = 0,33). A largura de nicho 

para adultos foi de 6,31 (Padronizada = 0.33) e 5,53 (Padronizada = 0,29), e 

para os juvenis foi de 5,38 (Padronizada = 0,38) e 3,97 (Padronizada = 0,28), 

valores referentes à largura de nicho em numero e volume. 

O GLM realizado para analisar a relação entre o comprimento, volume 

de presas e número de categorias consumidas por N. brasiliensis com as 

medidas morfométricas (CRC, RCL, ACA, CCA, LCA), o sexo e ontogenia  

mostrou relação significativa para as variáveis número de categorias e RCL, 

bem como para ACA para com todas as variáveis testadas (Tabelas 9, 10). 

Onde indivíduos maiores em altura de cabeça consumiram presas de tamanho 

e volume maior, enquanto a comissura labial esteve relacionada ao número de 

categorias. 

A análise de PERMANOVA identificou diferença significativa entre o 

consumo alimentar de indivíduos quanto a ontogenia (F1,110 = 3,72, P = 0,001) 

e com relação ao sexo (F2,109 = 2,10, P = 0,006). No entanto, entre estações, os 

indivíduos não apresentaram diferenças no consumo de itens alimentares 

(F1.110 = 1,24, P = 0,231) (Figuras 5; 6), podendo ser reflexo da abundância de 

invertebrados entre estações não ter variado significativamente.  
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Tabela 9 Resultado da GLM considerando sexo (macho e fêmea), valores de p 

significativo em destaque. CRC comprimento rostro-cloacal; RCL rostro 

comissura labial; CCA comprimento da cabeça; LCA Largura da cabeça; ACA 

altura da cabeça 

 Média 
Volume 

Média 
comprimento. 

Número 
categorias 

Variável 
exploratória 

t P t P t P 

CRC 0,74 0,46 0,47 0,63 0,43 0,66 
RCL 0,45 0,67 -0,35 0,72 -2,00 0,04 
CCA 1,36 0,17 -0,98 0,32 0,30 0,75 
LCA 1,19 0,23 -0,77 0,44 1,64 0,10 
ACA 2,86 0,01 1,99 0,04 36,86 0,001 
SEXO 1,43 0,15 -1,63 0,10 -1,44 0,15 
Fonte: Imagem elaborada pela autora no software R versão 2.15.1 (2012) 

 

Tabela 10 Resultado da GLM considerando ontogenia (adultos e juvenis), 

valores de p significativo em destaque. CRC comprimento rostro-cloacal; RCL 

rostro comissura labial; CCA comprimento da cabeça; LCA- Largura da cabeça; 

ACA altura da cabeça. 

 Média 
volume 

Média 
comprimento 

Número 
categorias. 

Variável 
exploratória 

t P t P t P 

CRC 0,73 0,46 0,46 0,64 0,44 0,65 
RCL 0,40 0,68 -0,32 0,75 -2,03 0,04 
CCA 1,36 0,17 -0,99 0,32 0,30 0,75 
LCA 1,20 0,23 -0,78 0,43 1,66 0,09 
ACA 2,88 0,004 1,99 0,03 37,04 0,001 
ONTOGENIA 1,53 0,12 -1,74 0,04 -1,45 0,14 
Fonte: Imagem elaborada pela autora no software R versão 2.15.1 (2012) 
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Figura 5. Análise de correspondência (CA) da relação trófica entre indivíduos 

juvenis (○), machos (●) e fêmeas (●). (a) localização dos indivíduos no espaço 

multifuncional dos itens alimentares. (b) loading dos itens alimentares. 

 

Fonte: Imagem elaborada pela autora no software R versão 2.15.1 (2012) 

 

Figura 6. Frequência relativa de itens consumidos pelos grupos (macho, fêmea 

e juvenil) utilizando valores de volume de itens encontrados nos órgãos 

analisados. 

 

Fonte: Imagem elaborada pela autora no software R versão 2.15.1 (2012) 

 

As análises de ANCOVA revelaram que a umidade dos itens alimentares 

não influencia no consumo das presas (P = 0,23) e que não existe diferença 

entre os sexos (P = 0,60) (Figura 6). Resultados semelhantes foram 
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observados para lipídios (P = 0,72 para o valor químico e P = 0,32 para sexo) e 

para proteínas (P = 0,62 para os valores químicos e P = 0,30 para sexo) 

(Figura 7). Esses resultados sugerem que os indivíduos não apresentam 

preferência significativa por itens com maior valor energético.  

 

Figura 7 Relação entre os valores dos testes químicos com a quantidade de 

itens consumidos por machos, fêmeas e juvenis. 

 Fonte: Imagem elaborada pela autora no software R versão 2.15.1 (2012) 
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2.4 DISCUSSÃO 

 

Microhabitat 

 

Norops brasiliensis utiliza quase que exclusivamente troncos, galhos e 

serapilheira como substrato, similar a muitos lagartos da família Dactyloidae 

Fitzinger 1843, (Vitt et al., 2002; Ardila-Marín; Hernández-Ruz; Gaitán-Reyes, 

2008; Vitt et al., 2008, Mesquita et al., 2015). No nosso trabalho, o fato da 

população em estudo não ter diferido em sexo nem ontogeneticamente quanto 

ao uso de microhabitats pode estar relacionada ao comportamento reprodutivo 

e/ou de baixa competição dentro da espécie. Ao analisarem uma população do 

lagarto Norops tolimensis, Ardila-Marín et al., (2008), relataram uma alta 

sobreposição no uso de microhabitats entre machos e fêmeas, contudo quando 

relacionados com os juvenis, esses utilizavam substratos diferentes, o que os 

autores associaram ao comportamento reprodutivo e territorial da espécie.  

No presente estudo, houve baixa sobreposição de nicho alimentar entre 

machos e fêmeas, juvenis e adultos. Mesquita et al., (2015) ao encontrarem 

diferença na largura de nicho aliada a uma alta sobreposição na dieta de 

lagartos dessa espécie, sugeriram que esta diferença poderia estar relacionada 

a uma estratégia adotada para evitar a competição, ocasionando assim 

mudanças no forrageamento e uso de microhabitats (Butler et al., 2000; Butler, 

2007; Mesquita et al., 2015). Desde modo, a utilização do microhabitats pode 

estar relacionado ao comportamento alimentar e/ou reprodutivo da população 

em estudo.  

 

Morfometria 

 

  Observamos diferenças significativas entre as médias das medidas 

morfométricas de machos e fêmeas. Os machos foram significativamente 

maiores, exceto em altura e largura de corpo, provavelmente devido à alocação 

de ovos pelas fêmeas (Vitt et al., 2001; Vitt et al., 2008). Considerando que no 

estudo não encontramos diferenças significativas na utilização de microhabitats 

entre os sexos, essas diferenças morfométricas podem estar ligadas a outros 
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fatores como dieta e/ou seleção sexual. No entanto, as adaptações de lagartos 

da família Dactyloidae ao meio onde vivem podem ser muito mais complexas, 

carecendo de mais estudos para elucidar essas questões (Butler; Losos, 2002).  

Lagartos da família Dactyloidae geralmente apresentam dimorfismo 

sexual em tamanho, relacionado à competição interespecífica por alimento, uso 

de microhabitats e seleção sexual (Vitt et al., 2001; Butler, 2007; Vitt et al., 

2008; Mesquita et al., 2015). Estudos anteriores para duas populações de N. 

brasiliensis em áreas de Cerrado constataram a presença de dimorfismo sexual 

em tamanho de corpo para estes lagartos.  Em Vitt et al., (2008) os machos 

foram maiores que as fêmeas, em todas as medidas exceto em tamanho e 

altura do corpo, enquanto Mesquita et al., (2015), relataram fêmeas maiores 

em tamanho de corpo, contudo menores em tamanho de cabeça. Os autores 

sugeriram que os resultados encontrados poderiam estar relacionados à 

seleção sexual e ou uso de microhabitats (Butler et al., 2000, Butler, Losos, 

2002). 

  

Disponibilidade de presas no ambiente e eletividade 

 

A composição da dieta de N. brasiliensis, no geral está relacionada com 

a disponibilidade de presas no ambiente. A população em estudo consumiu, 

principalmente, presas relativamente abundantes, embora alguns itens como 

Blattaria, Dermaptera, tiveram uma alta eletividade se comparado à sua 

abundância (Ver tabela 6). Com base na análise do índice de eletividade e 

abundância de presas no ambiente, podemos admitir que a população 

estudada, tem sua dieta constituída basicamente de presas abundantes (baixo 

custo de obtenção), no entanto adiciona algumas categorias menos 

abundantes (elevado custo de obtenção), comportamento alimentar típico de 

um predador generalista. 

Poucos são os trabalhos que observaram a eletividade de presas no 

ambiente (Rocha; Anjos, 2007; Sousa; Cruz, 2008; Rezende et al. 2011). A 

grande maioria deles têm enfoque apenas nas presas presentes na dieta (Vitt 

et al., 2008; Sales; Ribeiro; Freire, 2011; Garda et al., 2012; Mesquita et al., 

2015) o que tornam escassas essas relações, dificultando a compreensão das 

possíveis variações ocorridas na dieta, em consequência do aumento ou 
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diminuição da disponibilidade de presas em ambientes onde a sazonalidade 

pode influenciar na abundância e variação no consumo de presas (Sales et al., 

2011, Garda et al., 2012).  

Em um trabalho anterior, Azevedo et al., (2015) encontraram na área de 

estudo uma maior abundância de artrópodes no período seco. Apesar de 

constatarmos para o período menos chuvoso uma maior abundância de 

invertebrados, essa diferença no estudo não foi significativa.  

 

Análise química e de umidade para os invertebrados 

 

Todas as categorias apresentaram um significativo valor proteico, com 

Hymenoptera e Coleoptera destacando-se ao apresentar média pouco maior 

que 60%, valores que estão de acordo com aos encontrados em Rumpold, 

Schluter, (2013). Proteínas são consideradas o principal componente nutritivo 

em insetos (Ramsay; Houston, 2003, Oonincx; Dierenfeld, 2012; Rumpold, 

Schluter, 2013; Zielińska et al., 2015), o que explica seus significativos valores 

para as categorias testadas. 

As médias das amostras de lipídios para todas as categorias analisadas 

apresentaram valores relativamente elevados. De acordo com Finke; Oonincx, 

(2013), a segunda maior composição nutritiva em insetos é representada por 

lipídios e espera-se que os valores de gordura em insetos sejam maiores na 

fase larval do que na fase adulta. Contudo a quantidade lipídica média presente 

nas larvas analisadas foi relativamente baixa, contrário ao valor proteico 

elevado, e a relativamente baixa concentração de umidade, quando 

consideradas as demais categorias. Consideramos larvas uma categoria na 

qual incluímos todos os insetos em estágio larval presentes na amostra, isso 

poderia explicar, juntamente com as variações no regime de chuvas, mudanças 

de temperatura e umidade ocorridas na área de estudo ao longo dos nove 

meses de coleta, os resultados encontrados (Finke; Oonincx, 2013). 

Todas as categorias analisadas obtiveram média menor que 60% de 

umidade. Em um trabalho anterior podemos encontrar para algumas dessas 

categorias médias relativamente maiores (Redfor; Dore, 1983). No entanto 

variações entre os períodos de coleta, juntamente com características 



55 
 

 
 

ecológicas, como estágio de vida dos artrópodes analisados, podem ter 

contribuído para os resultados encontrados (Finke; Oonincx, 2013). 

A variação nos valores de proteínas, lipídios e umidade entre os valores 

mínimos e máximos de modo geral, podem ser explicadas devido às 

características das amostras. Utilizamos matéria fresca, coletada ao longo de 

nove meses, no período seco e chuvoso. As amostras foram separadas em 

categorias (usualmente ordem). Todos esses fatores podem exercer influência 

sobre os resultados dos testes realizados justificando, deste modo, os 

resultados encontrados no presente trabalho (Finke; Oonincx, 2013; Barroso et 

al., 2014). 

 

Dieta 

 

 De modo geral N. brasiliensis, apresentou características de um 

predador generalista oportunista, apresentando um elevado número de 

categorias na sua dieta (20 itens). Uma quantidade elevada (entre 19 e 26 

categorias) também foi observada em trabalhos anteriores com a mesma 

espécie para áreas de Cerrado (Vitt et al, 2008; Mesquita et al., 2015).  

No presente estudo a dieta constitui-se basicamente de oito categorias 

principais, representando quase 90% da dieta. O restante podendo ser 

considerado ingestão ocasional. A presença ocasional de pequenos 

vertebrados (saurofagia) na dieta de duas fêmeas reforça seu comportamento 

generalista oportunista, como já foi relatado para muitas outras espécies de 

lagartos (Sales; Ribeiro; Freire, 2011; Passos; Monteiro; Nogueira, 2016). 

As categorias mais consumidas por N. brasiliensis foram principalmente 

artrópodes (insetos, aranhas) e Moluscos, onde Isoptera é predominante na 

dieta tanto ontogeneticamente, como entre os sexos. Diferindo do encontrado 

por Vitt et al., 2008 e Mesquita et al., 2014, onde os lagartos apresentaram um 

elevado consumo de aranhas. No nosso estudo, assim como em Vitt et al., 

(2008) e Mesquita et al., (2015), também foi elevado o consumo de Orthoptera, 

mostrando que essa é uma categoria comum na sua dieta. Enquanto Isoptera 

apesar de ser um item representativo na dieta, não consta como um dos 

principais itens consumidos, para aquelas populações (Vitt et al., 2008; 

Mesquita et al., 2014), nem tampouco em outros estudos para outras espécies 
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de Dactyloidae (Vitt; Zani, 1998; Vitt et al., 2001; Barragán-Contreras; 

Calderon-Espinosa, 2013). 

Isoptera é uma das presas mais consumidas por lagartos, sendo 

bastante comuns em ambientes tropicais e savanas (Vitt et al., 2003; Costa; 

Colli; Constantino, 2008).  Dessa forma, em ambiente natural o encontro com 

essas presas representa provavelmente uma possibilidade de ingestão de 

muitos itens (Costa; Colli; Constantino, 2008; Ribeiro et al., 2015; Sales; Freire, 

2015), garantido um balanço positivo entre o tempo de busca e a energia 

adquirida (MacArthur; Pianka, 1966; Krebs; Davies, 1996; Costa; Colli; 

Constantino, 2008). A preferência por Isoptera, aqui demonstrada pode estar 

relacionada à sua abundância na área de estudo, considerando-se sua 

representatividade na amostra, e por representar uma significativa ingestão 

energética.  

O elevado consumo de Orthoptera por N. brasiliensis, pode 

possivelmente estar associada a uma busca pela maximização energética, 

considerando seu considerável valor energético e/ou ao seu comportamento 

ativo estando mais sujeitos a predação, e/ou a sua abundância na área de 

estudo (Cooper Jn, 2005; Rich; Talent, 2008). Ao analisarem os valores 

energéticos de grilos e larvas de Coleoptera utilizados na alimentação de uma 

espécie de lagarto em cativeiro e a sua relação com o crescimento corporal e 

ganho de massa destes lagartos, Rich; Talent, (2008), relataram o efeito 

positivo das duas categorias, apesar de larvas de Coleoptera terem sido mais 

associados ao crescimento e galho de massas para esses lagartos. . 

Um fator importante quando nos deparamos com predadores com uma 

dieta ampla, assim como relatamos para N. brasiliensis é a associação positiva 

que pode estar ocorrendo entre uma dieta generalista e a maximização 

energética. Considerando desse modo, como sugerido por Bjorndal (1991), que 

um determinado item pode ser escolhido por um predador não apenas pelo seu 

valor nutricional individual, mas também devido a sua associação com outros 

tipos de itens ingeridos. 

Para um predador com uma elevada abundância de presas disponíveis, 

a melhor estratégia alimentar será direcionar-se para aquelas presas com 

maior ganho de energia em relação ao gasto na captura e ou manipulação 

(McArthur; Pianka, 1966; Costa et al., 2008). O elevado consumo de algumas 
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presas por N. brasiliensis pode ser explicado por esse pressuposto, 

considerando-se sua abundância na área, a facilidade de manuseio pelo 

predador e por estas representarem uma elevada fonte de proteínas, lipídios e 

umidade (Costa; Colli; Constantino, 2008; Rumpold, Schluter, 2013). 

Quando analisamos a disponibilidade e consumo de presas entre 

períodos, ocorreu uma pequena variação no período chuvoso Othoptera 

apresentou maior índice de importância relativa na dieta. O leve aumento da 

abundância de Orthoptera no período chuvoso pode ter contribuído para essa 

variação. Contudo apesar do período seco, como encontrado em Azevedo et 

al., (2015) para áreas de mata úmida ter apresentado uma maior abundância a 

diferença na disponibilidade de presas entre estações não foi significativa.  No 

entanto, nesse sentido acreditamos que a TFO, poderia ser mais bem aplicada 

em áreas onde ocorra variação significativa na abundância de presas 

relacionada ao regime de chuvas (Maia et al., 2011; Sales; Ribeiro; Freire, 

2011; Sales; Freire 2015).   

Apesar de não ter ocorrido relação entre a composição energética (aqui 

nos referimos à presença de proteínas e lipídios) e/ou a valor de umidade das 

categorias, ocorreu no geral uma preferência por presas com elevados teores 

de proteínas, lipídios e umidade, sugerindo um maior ganho de energia com o 

consumo destes itens (Rich; Talent, 2008; Finke; Oonincx, 2013). Segundo a 

TFO deve existir um balanço entre os custos e benefícios das decisões 

comportamentais dos predadores, que permitia uma maior alocação de energia 

(McArthur; Pianka, 1966; Costa et al., 2008).  

O tamanho, o volume e o número de presas ingeridas por juvenis e 

adultos, assim como entre machos e fêmeas de N. brasiliensis, apresentaram 

relação com as variáveis morfométricas, altura de cabeça e rostro comissura 

labial. O que pode ser atribuído a limitações morfológicas da espécie, onde 

indivíduos mais bem favorecidos quanto a essas medidas podem apresentar 

uma maior facilidade de manipulação de itens maiores e/ou indicarem uma 

maximização energética destes predadores relacionada a essas variáveis 

morfométricas como sugerido pela TFO (Vitt, 2000, Costa et al., 2008). Onde a 

escolha da dieta deverá ser em razão do tamanho das presas, onde presas 

maiores permitem maior alocação energética em crescimento, reprodução e 

manutenção corpórea (Costa et al., 2008). 
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 A relação entre as variáveis morfométricas e o tamanho e número de 

categorias das presas analisadas pode ser explicada, assim como em Costa et 

al., (2008), e Costa, (2009), pelas premissas da TFO, onde a medida que 

crescem os predadores tendem a incluir itens maiores a sua dieta de modo que 

o tamanho da presa ingerida aumenta com o tamanho do corpo do predador 

maximizando a ingestão energética, diminuindo também a competição 

tornando mais eficiente na exploração dos recursos. 

As categorias consumidas por N. brasiliensis aqui testadas quanto aos 

valores energéticos compõem quase 90% da sua dieta e apresentam elevados 

teores de Lipídios, proteínas e água. Identificamos uma preferência por 

categorias com elevados valores energéticas, o que pode indicar que essa 

espécie busca sua maximização energética através, principalmente do 

consumo de presas mais proteicas e com altos teores de gordura, como 

Dermaptera e Coleoptera, abundantes e de fácil captura como é o caso de 

Isoptera e Orthoptera, onde o custo de aquisição provavelmente apresenta-se 

menor do que o ganho energético adquirido com o seu consumo, explicando a 

preferencia dos indivíduos por estes itens.  

Concluímos que apesar de não ocorrer uma relação positiva entre a 

escolha das presas e os valores energéticos, os indivíduos apresentaram uma 

dieta generalista composta por itens com elevados teores proteicos. Os 

principais fatores que influenciam na composição alimentar de Norops 

brasiliensis foram à ontogenia, onde à medida que crescem os indivíduos 

incluem itens maiores a sua dieta, e sexo, devido provavelmente às variações 

morfométicas entre machos e fêmeas os indivíduos diferem sua composição 

alimentar. Nesse sentido a TFO pode explicar as preferências alimentares da 

população de Norops brasiliensis estudada. 

.  
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3 HELMINTOFAUNA ASSOCIADA A Norops brasiliensis EM UMA ÁREA 

DE MATA ÚMIDA NA CHAPADA DO ARARIPE,  NO NORDESTE DO 

BRASIL  

 

RESUMO 

 

Fatores climáticos e ecológicos podem influenciar a carga parasitária do 

hospedeiro. Assim, variações no regime de chuvas, no tamanho corporal e no 

sexo do hospedeiro podem estar relacionadas à abundância de parasitos. 

Relatamos a helmintofauna associada à uma população de N. brasiliensis, e o 

efeito da biologia do hospedeiro (sexo, massa, e tamanho do corpo), variação 

no regime de chuvas na abundância de helmintos. Foram encontradas três 

grupos de endoparasitos: Nematoda, Cestoda e Trematoda, sendo Nematoda o 

mais representativo com oito espécies. A prevalência geral de parasitos foi de 

83.1%, a intensidade média 5.3 ± 0.7 (1-25) e a abundância média de 4.4 ± 

0.61 (0-25). Com exceção de Rhabdias sp todos os helmintos presentes na 

amostra representam novos registros de hospedeiros para Norops brasiliensis. 

Não encontramos relação significativa entre a abundância de parasitos e o 

sexo do hospedeiro, ou quando relacionado à estação. Contudo a abundância 

de parasitos aumentou significativamente com o aumento do tamanho do corpo 

e massa do hospedeiro. 

 

Palavras-chave: Lagartos. Helmintos. Sazonalidade. Semiárido. Dieta. 

 

ABSTRACT 

 

Climatic and ecological factors can influence the parasite load of a host. Thus, 

variation in rainfall, body size and host sex may be related to the abundance of 

parasites. We report the helminthofauna associated with a population of Norops 

brasiliensis, and the effect of host biology (sex, body size and mass) and 

variation in rainfall regime, on the abundance of helminthes. Three groups of 

endoparasites were found, Nematoda, Cestoda and Trematoda, with Nematoda 

being the most represented with eight taxa. The overall prevalence of parasites 

was 83.1%, the mean intensity was 5.3 ± 0.7 (1–25) and the mean abundance 
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4.4 ± 0.61 (0–25). We report nine new helminth records for Norops brasiliensis, 

in addition to a high average prevalence of Rhabdias sp. (53.3%). We found no 

significant relationship between parasite abundance and host sex or season; 

however, the abundance of parasites increased significantly with increasing 

host body size and mass. 

 

Key words: Lizards. Helminths. Seasonality. semi-arid. Diet. 

 

3.1 INTRODUÇÃO 

 

Parasitos vivem em constante interação com os hospedeiros, podendo 

exercer influência sobre o seu modo de vida e suas relações com o ambiente, 

ao mesmo tempo em que utilizam o hospedeiro como fonte de alimento e 

abrigo (Aho, 1990; Lozano, 1991; Thomas et al., 2010; Hafer; Milinski, 2016). O 

conhecimento da fauna helmintológica de uma espécie pode fornecer 

informações cruciais para compreender seu comportamento, dieta e uso do 

habitat (Lozano, 1991; Pereira et al., 2013, Cabrera-Guzmán; Garrido-Olvera, 

2014; Maia-Carneiro et al., 2017). 

 Fatores climáticos, como a variação no regime de chuvas e 

temperatura, bem como variações na biologia do hospedeiro e ciclo de vida do 

parasito podem também influenciar na estrutura de comunidade de helmintos 

(Aho, 1990; Brito et al., 2014; Araújo-filho et al., 2016; Maia-Carneiro et al., 

2017). O tamanho do hospedeiro, sua massa, o sexo e período reprodutivo 

também podem influenciar o parasitismo (George-Nascimento et al., 2004; 

Poulin; George-Nascimento, 2007; Pereira et al., 2012; Araújo-Filho et al., 

2016; Oliveira et al., 2017). 

 Parasitos podem causar impactos negativos ao hospedeiro ao utilizar 

seus nutrientes, ocasionando assim diminuição do seu estoque de energia, e o 

seu enfraquecimento (Thomas et al., 2010; Hafer; Milinski, 2016). Espera-se 

que parasitos reduzam a condição corporal do hospedeiro devido a efeitos 

patológicos, no entanto para helmintos essa associação negativa é rara 

(Lozano, 1990; Thomas et al., 2010; Hafer; Milinski, 2016).  Alguns trabalhos 

evidenciam que a infecção parasitária pode estar relacionada positivamente ao 
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tamanho do hospedeiro e/ou a sua massa corporal (George-Nascimento et al., 

2004; Poulin, George-Nascimento, 2007, Lagrue; Poulin, 2016).  

Lagartos atuam como hospedeiros para diversas espécies de helmintos 

e são bons modelos para estudos ecológicos devido à facilidade de 

identificação e ampla distribuição pelo mundo (Huey, Pianka, 1981; Ávila; Silva, 

2010). Pertencentes à família Dactyloidae, o gênero Norops no Brasil está 

representado por 12 espécies (D’Angiolella et al., 2011; Nicholson et al., 2012; 

Costa; Bérnils, 2014), com uma ampla distribuição em áreas Amazônicas,  

Cerrado, Mata atlântica e Caatinga (Williams, Vanzolini, 1980; Ávila-Pires, 

1995; Ribeiro et al., 2008; D’Angiolella et al., 2011).  

O estado do Ceará abriga duas espécies para esse gênero, Norops 

fuscoauratus (D’Orbigny, 1837) para áreas de mata úmida e mata seca e 

Norops brasiliensis (Vanzolini; Williams, 1970) com distribuição registrada até o 

momento, exclusiva para a Chapada do Araripe, em áreas de Cerrado e Mata 

Úmida (Vanzolini, 1981; Borges-Nojosa, Caramaschi 2003; Ribeiro et al., 2012; 

Roberto; Loebmann, 2016). Norops brasiliensis, exibe um padrão de 

comportamento territorialista, e de forrageamento do tipo senta-e-espera 

quanto a dieta aparenta ser generalista, alimentando-se principalmente de 

insetos, aranhas e moluscos (Vitt, et al., 2008; Mesquita et al., 2015., Amorim 

D. M. dados não publicados). 

Estudos anteriores relataram a ocorrência de helmintos para essa 

espécie, no entanto são informações limitadas a uma pequena amostra em 

áreas de cerrado (Ávila, et al., 2011), e infecção de  parasitos nas vias 

respiratórias de N. brasiliensis, para áreas Mata Úmida, no Nordeste Brasileiro 

(Ribeiro et al., 2012).  O presente estudo teve como objetivo determinar os 

helmintos associados a uma população do lagarto N. brasiliensis. Relatamos a 

helmintofauna associada à população de N. brasiliensis, e o efeito da biologia 

do hospedeiro (sexo, massa, e tamanho do corpo), variação no regime de 

chuvas na abundância de helmintos em uma área de mata úmida, no Nordeste 

do Brasil. 

 

3.2 MATERIAL E MÉTODOS 
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A coleta dos lagartos foi realizada na encosta da Chapada do Araripe em 

uma área de mata úmida (Floresta Subperenifolia Tropical-Nebula), em um 

ponto localizado nas trilhas do Clube Recreativo Grangeiro (07°16' S, 39°26' 

W), no município de Crato, Ceará, Nordeste do Brasil. A pluviosidade é mais 

elevada do que em áreas de Caatinga circundante, com precipitação média 

anual de 1.153,0 mm, temperatura média do ar variando entre 24 a 26 °C, e 

estação chuvosa ocorrendo de janeiro a abril (IPECE, 2015). 

Os lagartos foram coletados manualmente por meio de busca ativa ao 

longo de cinco trilhas na área de estudo. Após serem coletados os espécimes 

foram eutanasiados com Tiopental sódico (Thiopentax®), e através de balança 

analítica (precisão 0,001 mg) e paquímetro digital (precisão: 0,01 mm) tiveram 

a massa e comprimento rostro-cloacal (CRC) aferidos, e em seguida, fixados 

com formol a 10% (Franco; Salomão, 2002). Posteriormente foram depositados 

na Coleção Herpetológica da Universidade Regional do Cariri (URCA-H) em 

Crato, Ceará. 

Após os espécimes estarem fixados, os órgãos do trato gastrointestinal, 

pulmões, rins, fígado e a cavidade corporal foram examinados à procura de 

endoparasitos. Helmintos encontrados foram retirados, contados e anotados o 

órgão em que foram coletados, posteriormente foram preservados em frascos 

contendo álcool etílico 70%.  

Os Cestoda e Trematoda foram desidratados em uma serie crescente de 

álcool, corados pela técnica do carmim clorídrico e diafanizados em eugenol, 

os Nematoda foram diafanizados em lactofenol, posteriormente montados em 

laminas temporárias. Para identificação dos helmintos foi utilizado os trabalhos 

de Travassos et al., (1969), Vicente et al., (1993). As amostras posteriormente 

foram armazenadas em álcool etílico 70% e depositados na Coleção 

Parasitológica da Universidade Regional do Cariri (URCA-P). 

Os termos abundância, prevalência e intensidade média da infecção 

parasitária que foram utilizados no estudo estão de acordo com Bush et al. 

(1997), onde, abundância é o número de helmintos da amostra dividido pelo 

número de hospedeiros analisados, prevalência é a porcentagem de indivíduos 

infectados  do total de hospedeiros analisados, e Intensidade média da 

infecção é o número médio de helmintos de determinada espécie nos 

hospedeiros infectados. 
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Todos os dados foram avaliados quanto à normalidade utilizando 

(Shapiro-Wilk). Utilizamos modelos lineares generalizados (GLM), adotando a 

distribuição Poisson, para avaliar se a abundância de parasitos foi influenciada 

pelo período de coleta do hospedeiro (seco ou chuvoso), pelo sexo, 

comprimento rostro-cloacal (CRC), e/ou pela massa do hospedeiro. Em todas 

as análises usamos o programa R (R Development Core Team 2012). 

 

3.3 RESULTADOS 

 

Para o estudo parasitológico foram utilizados 77 lagartos adultos, 26 

fêmeas (CRA: 61,35 ± 3,37, amplitude 55,86 – 67,27 mm), 51 machos (CRA: 

61,47 ± 4,27, amplitude 52,91 ± 70,31mm).  

Dos 77 lagartos examinados, 64 estavam infectados por, pelo menos, 

uma espécie de helminto, totalizando 334 helmintos coletados. Os hospedeiros 

apresentaram riqueza média total de 1,3 ± 0,11 helmintos, para os machos 

1,1± 0,11, e para as fêmeas 1,6 ± 0,2. A prevalência média total de parasitos 

foi representada por 83,1%, para os machos 82% e fêmeas 84%. A abundância 

média total foi de 4,4 ± 0,61 (0-25), em machos 4,0 ± 0,7 (0-25) e em fêmeas 

5,3 ± 1,3(0-25). Quando a intensidade média de infecção total foi de 5,3 ± 0,7 

(1-25), sendo que os machos apresentaram 4,5 ± 0,8 (1-25) e as fêmeas 6,3 

±1,4(1-25). 

Foram registradas 10 espécies de helmintos associados à N. 

brasiliensis; (tabela 1), distribuídos em três grupos; Nematoda, Cestoda: 

Trematoda. Todos os espécimes, exceto Rhabdias sp (Ribeiro et al., 2012) 

representam novos registros para N. brasiliensis. A abundãncia média de 

helmintos apresentou relação significativa para o CRC (P< 0,0001) e a massa 

dos hospedeiros (P< 0,0001). Contudo a relação da abundância média de 

helmintos com o sexo (P=0,08) e a estação de coleta dos hospedeiros não foi 

significativa (P=0,06). (tabela 2). 

 

Tabela 1. Em destaque abundância média (AM), intensidade média de infecção 

(IMI) com erro padrão (EP), amplitude da intensidade de infecção (AI), 

prevalência (P) e sítio de infecção (SI) da comunidade de helmintos associados 

população de Norops brasiliensis em uma área de mata úmida, Nordeste 
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Brasil. Valores médios ± erro padrão. ID - intestino delgado; EST - estômago; 

IG - intestino grosso; C- cavidade, - P- pulmão. 

Helmintos P% AM ± EP (AI) IMI ± EP (AI) SI 

Nematoda 

    Oswaldocruzia bainae 7,8 0,10 ± <0,1 (0–2) 1,33 ± 0,21 (1–2) ID 

Skrjabinellazia sp. 1,3 0,013 ± <0,1 (0–1) 1 ± 0 (1–1) ID 

Parapharygondon 

sceleratus 18 0,42 ± 0,1 (0–4) 2,3 ± 0,3 (1–4) ID,IG 

Physaloptera retusa 7,8 0,4 ± 0,2 (0–19) 4,8 ± 2,8 (1–19) EST 

Filarioidea 1,3 0,013 ± <0,1 (0–1) 1 ± 0 (1–1) EST 

Ophidascaris sp. 1,3 0,013 ± <0,1 (0–1) 1 ± 0 (1–1) EST 

Cosmorcercidae 2,6 0,04 ± <0,1 (0–2) 1,5 ± 0,5 (1–2) IG,C 

Rhabdias sp 53 1,67 ± 0,4 (0–25) 3,17 ± (1–25) P 

Trematoda 

    Mesocoelium monas 33 1,66 ± 0,4 (0–18) 5,12 ± 1,0 (1–18) ID 

Cestode 

    Oochoristica sp 1,3 0,013 ± <0,1 (0–1) 1 ± 0 (1–1) IG 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Tabela 2. Modelo linear generalizado considerando a abundância de helmintos 

quando relacionado com estação, sexo, CRC e massa em uma população 

Norops brasiliensis em área de mata úmida, Nordeste Brasil. Valores de p 

significativos em destaque. 

GLM Valor estimado SD z value P 

Intercept 3.60791 0.892 4.044 < 0.0001 

Estação 0.20658 0.11317 1.825 0.067 

Sexo 0.21148 0.12365 1.71 0.087 

Massa 0.55882 0.05723 9.764 < 0.0001 

CRC 0.09307 0.01829 5.087 < 0.0001 

Fonte: Elaborada pela autora no software R versão 2.15.1 (2012) 

 

3.4 DISCUSSÃO 
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Todas as espécies, exceto Rhabdias sp (em processo de descrição) 

representam novos registros para N. brasiliensis. Estudos anteriores relataram 

a infecção parasitária para essa espécie, Ávila et al., (2011) em uma população 

de lagartos de uma área de Cerrado, documentou a presença excluvisa do 

nematoda Subulura lacertilia (Vicente, Van-Sluys, Fontes; Kiefer, 2000), e 

Ribeiro et al., (2012), reportando a infecção por Rhabdias sp. nas vias 

respiratórias de N. brasiliensis, para áreas Mata Úmida no Nordeste Brasileiro. 

Uma alta prevalência de Rhabdias sp.  (28,57%), foi relatado por Ribeiro 

et al., (2012), contudo menor do que a encontrada no presente estudo (53,3%). 

Essa alta prevalência pode ser devido ao uso de microhábitat, comportamento 

do hospedeiro, bem como o ciclo de vida do parasito (Aho, 1990; Goldberg et 

al., 2006). 

 Rhabdias (Stiles; Hassall, 1905), assim como quatro outras espécies 

aqui documentadas infectando N. brasiliensis, são nematodas que possuem 

um ciclo de vida monoxênico (direto), com infecção por penetração ativa da 

larva pela pele do hospedeiro (Anderson, 2000). No entanto, o ciclo de vida de 

Rhabdias é complexo apresentando formas de vida livre e parasita (Anderson, 

2000). Apesar de serem comumente encontrados infectando o pulmão de 

várias espécies de lagartos (Goldberg et al., 2006; Vrcibradic et al., 2007; 

Almeida et al., 2009; Ávila et al, 2011, Ribeiro et al., 2012; Dorigo et al., 2014). 

a maioria desses nematodas permanecem não identificados (Goldberg et al., 

2006; Vrcibradic et al., 2007, 2008; Almeida et al., 2009; Ávila et al,. 2011, 

Ribeiro et al., 2012; Dorigo et al., 2014).  

Para o gênero Norops foram descritas até o momento duas espécies, R. 

nicaraguensis e R. leonae (Bursey et al., 2007; Martinez-Salazar, 2006), no 

Brasil até momento Rhabdias é relatado infectando apenas duas espécies do 

gênero: N. brasiliensis, N. fuscoratus (D’ Orbigny, 1937) (Goldberg et al., 2006; 

Ribeiro et al., 2012). 

Parasitos monoxênicos Parapharygondon sceleratus, Oswaldocruzia 

bainae, assim como Rhabdias sp, apresentaram alta prevalência e uma baixa 

intensidade média de infecção, o que pode estar relacionado à estragégias 

evolutivas do parasito e ao modo de vida do hospedeiro, como o hábito 

alimentar insetívoro, comum o realizado pela maioria dos lagartos (Aho, 1990; 

Vitt et al., 2008; Mesquita et al., 2015). Esse é o primeiro registro de P. 
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sceleratus infectando uma espécie do gênero Norops, enquanto, O. bainae já 

foi registrado infectando duas espécies do gênero Norops no Brasil, N. 

fuscoauratus; N. chrysolepis (Ávila; Silva 2010).  O Cestoda do gênero 

Oochoristica (Luhe,1898), aqui também registrado, são parasitos de ciclo de 

vida monoxênico, no entanto a maioria das informações é restrita a novos 

registros e descrições de novas espécies (Ávila; Silva 2010; Brito et al., 2014; 

Araújo-Filho et al., 2016; Lima et al., 2017).  

Registramos o nematoda de ciclo de vida heteroxênico, Physaloptera 

retusa (Rudolphi, 1819), com uma elevada prevalência e intensidade média de 

infecção, que pode estar relacionada à dieta dos hospedeiros e dos recursos 

oferecidos para o seu desenvolvimento (Aho, 1990; Anderson 2000; Mesquita 

et al., 2015). N. brasiliensis alimenta-se basicamente de cupins. Grilos, larvas 

de insetos e aranhas (Vitt et al., 2008; Mesquita et al., 2015; Amorim D. M. 

dados não publicados), estando expostos a infecção por helmintos que podem 

estar parasitando estes invertebrados (Aho, 1990; Anderson, 2000; Cabrera-

Guzmán; Garrido-Olvera, 2014). 

O Trematoda: Mesocoelium monas (Rudolphi, 1819) Freitas, 1958, 

também foi registrada na amostra, com a segunda maior prevalência, menor 

apenas do que Rhabdias sp. Esses parasitos têm vários hospedeiros, os 

intermediários são invertebrados, geralmente gastrópodes (Escudeiro; Murillo, 

2007). A alta prevalência aqui registrada pode estar relacionada à dieta e ao 

uso de habitat do hospedeiro. (Escudeiro; Murillo, 2007; Mesquita et al., 2015).  

Parasitos de ampla distribuição M. monas, já foi documentado infectando 

muitos vertebrados, principalmente anfíbios e répteis, inclusive lagartos do 

gênero Norops (Ávila; Silva, 2010; Campião, et al., 2014). 

Outros parasitos também foram registrados, apresentando baixa 

prevalência e intensidade média de infecção, que pode explicado pelo devido 

ao ciclo de vida dos parasitos ou infecções casuais (Aho, 1990; Anderson, 

2000; Poulin 2007). Contudo, são parasitos comuns dos intestinos de anfíbios e 

répteis (Ávila; Silva 2013; Campião et al., 2014; Amorim et al., 2017). 

A abundância média de parasitos em N. brasiliensis não apresentou 

diferenças significativas quando relacionada ao regime de chuvas e entre os 

sexos. Em algumas espécies a infecção por parasitos pode estar relacionada a 

variações sazonais, devido ao ciclo de vida dos parasitos, e a possíveis 
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alterações no modo de vida dos hospedeiros ao longo do ano (Aho, 1990; Brito 

et al., 2014; Araujo-Filho et al., 2016). Quanto ao sexo, a diferenças pode ser 

devido à morfologia e comportamento, variações hormonais no período 

reprodutivo (Zuk; McKean, 1996; Brito et al., 2014; Galdino et al., 2014), o que 

aparentemente não ocorreu na população em estudo, assim como em Ribeiro 

et al., (2012) quando relacionado ao sexo do hospedeiro. No entanto, 

comportamento alimentar, uso de microhabitat e filogenia podem ser fatores 

determinantes para as taxas de infecção (Aho, 1990; Patterson et al., 2008; 

Pereira et al., 2012; Brito et al., 2014; Cabral et al., 2018).   

A abundância de parasitos mostrou relação significativa quando 

relacionada ao tamanho do corpo e massa do hospedeiro. Geralmente 

hospedeiros maiores (tamanho do corpo e/ou massa) tem uma maior 

capacidade para oferecer abrigo e recurso para o desenvolvimento de um 

maior número de parasitos (Aho, 1990; George-Nascimento et al., 2004; 

Poulim; George-Nascimento; 2007). Quando relacionados aos mais jovens, 

Indivíduos mais velhos apresentam um maior tempo de exposição a infecções 

por parasitos, assim como maior tamanho de corpo e massa (Aho, 1990; Poulin 

1997). O que pode justificar os resultados encontrados. 

Concluímos que o regime de chuvas parece não influenciar a infecção 

parasitaria em N. brasiliensis, bem como o sexo do hospedeiro. No entanto a 

massa e o tamanho do corpo do hospedeiro apresentaram relação significativa 

com a abundância de helmintos, o que pode sugerir que o parasitismo para 

esse lagarto pode estar relacionado ao seu comportamento alimentar e ao uso 

de habitat, bem como ao ciclo de vida dos parasitos. Esse estudo contribui para 

o conhecimento da fauna helmintológica de N. brasiliensis ao revelar os níveis 

de infecção e seu efeito na ecologia de hospedeiro, destacando nove novos 

registros de parasitos para essa espécie, aumentando o conhecimento de 

helmintos de lagartos da América do Sul. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Encontramos relação significativa entre a composição alimentar de N. 

brasiliensis com as premissas da TFO aqui testadas. Os fatores que mais 

influenciaram a dieta de N. brasiliensis foram os tipos de itens consumidos a 

ontogenia e o sexo. Os resultados apontam para uma dieta variada constituída 

basicamente de artrópodes, diferindo entre os sexos e ontogeneticamente. 

Segundo os testes químicos realizados, rica em proteínas e lipídios, com 

elevado percentual de umidade. Apesar do elevado número de categorias 

identificadas na sua dieta, apenas oito foram responsáveis por cerca de 90% 

da composição alimentar de N. brasiliensis. No entanto, estas não tiveram 

relação com os valores de proteínas, lipídios e umidade.  

 Em habitats com baixa disponibilidade de alimento seria mais facilmente 

testada à hipótese de que predadores tendem a ser mais generalistas quando 

expostos a situações de baixa disponibilidade de presas. Contudo não houve 

variação significativa na disponibilidade de presas entre estações, enquanto a 

dieta foi composta principalmente de presas mais abundantes. Seriam 

necessários estudos por um tempo mais longo na área, ou em áreas onde a 

variação no regime de chuvas exerça um efeito significativo na abundância de 

invertebrados para melhor relacionar a TFO.  

Quanto ao parasitismo apresentamos nove novos registros de espécies 

de parasitas para N. brasiliensis. Não ocorrendo relação entre o regime de 

chuvas e o sexo do hospedeiro e o índice de infecção. No entanto o tamanho 

do corpo e a massa do hospedeiro explicam a abundância de parasitas na 

espécie, onde indivíduos maiores e com maior biomassa alocam maior 

quantidade de parasitas. O ciclo de vida dos parasitos relacionados à dieta dos 

hospedeiros bem como o uso de hábitat são questões que carecem de novos 

estudos, para melhor compreendemos as relações parasito-hospedeiro.  

 

 

 

 

 



81 
 

 
 

REFERÊNCIAS  

 

AHO, J. M. Helminth communities of amphibians and reptiles: comparative 

approaches to understanding patterns and processes, pp.157-195. In: 

Parasite communities: patterns and processes (Esch, G.W.; Busch, A.O.; Aho, 

J.M. eds.). New York: Chapman & Hall. 1990. 

 
ALMEIDA, W. O.; RIBEIRO, S. C.; SANTANA, G. G.; VIEIRA, W. L. S.; ANJOS, 
L.A.; SALES, D. L. Lung infection rates in two sympatric Tropiduridae lizard 
species by pentastomids and nematodes in northeastern Brazil. Brazilian 
Journal of Biology, vol. 69, n. 3, p. 963-967, 2009. 
 
AMORIM, D. M.; SILVA, L. A. F., MORAIS, D. H., SILVA, R. J.; AVILA, R. W. 
Aplectana nordestina n. sp.(Nematoda: Cosmocercidae) parasitizing 
Leposternon polystegum (Squamata: Amphisbaenidae) from Northeastern, 
Brazil. Zootaxa, vol. 4247, n. 1, p. 83-88, 2017. 
 
ANDERSON, R. C. Nematode parasites of vertebrates: their development 
and transmission. 2nd ed. Wallingford: CAB International, 2000. 650 p.  
 
ARAUJO-FILHO, J. A.; BRITO, S. V.; LIMA, V. F.; PEREIRA, A. M. A.,  
MESQUITA, D. O., ALBUQUERQUE, R. L.; ALMEIDA, W. O. Influence of 
temporal variation and host condition on helminth abundance in the lizard 
Tropidurus hispidus from north-eastern Brazil. Journal of helminthology, vol. 
91, n. 3, p. 312-319, 2017. 
 
AURICCHIO, P.; SALOMÃO, M. D. G. Técnicas de coleta e preparação de 
vertebrados para fins científicos e didáticos. Instituto Pau Brasil de História 
natural, São Paulo, 2002. 348 p. 
 
AMARAL, A. D. Estudos sobre lacertílios neotropicos. I. Novos gêneros e 
espécies de lagartos do Brasil. Memórias do Instituto Butantã, vol. 7, p. 51-
74, 1933. 
 
ARAUJO FILHO, J. A.; BRITO, S. V.; LIMA, V. F.; PEREIRA, A. M. A., 
MESQUITA, D. O., ALBUQUERQUE, R. L.; ALMEIDA, W. O. Influence of 
temporal variation and host condition on helminth abundance in the lizard 
Tropidurus hispidus from north-eastern Brazil. Journal of helminthology, vol. 
91, n. 3, p. 312-319, 2017. 
 
ÁVILA, R. W.; ANJOS L. A.; RIBEIRO S. C.; MORAIS D. H.; SILVA R. J.; 
ALMEIDA W. O. Nematodes of lizards (Reptilia: Squamata) from caatinga 
biome, northeastern Brazil. Comparative Parasitology, vol. 79, n. 1, p. 56–63, 
2012.  

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Refer%C3%AAncia_bibliogr%C3%A1fica


82 
 

 
 

ÁVILA, R. W.; CARDOSO, M. W.; ODA, F. H.; DA SILVA, R. J. Helminths from 
lizards (Reptilia: Squamata) at the Cerrado of Goiás state, Brazil. Comparative 
Parasitology, vol. 78, n. 1, p. 120-128, 2011. 
ÁVILA, R. W.; DA SILVA, R. J. Helminths of lizards from the municipality of 
Aripuana in the southern Amazon region of Brazil. Journal of 
helminthology, vol. 87, n. 1, p. 12-16, 2013. 
 
ÁVILA, R. W.; SILVA R. J. Checklist of helminths from lizards and 
amphisbaenians (Reptilia, Squamata) of South America. Journal of Venomous 
Animals and Toxins including Tropical Diseases, vol. 16, n. 4, p. 543–572, 
2010.  
 
ÁVILA-PIRES, T. C. S. Lizards of Brazilian Amazonia (Reptilia: Squamata). 
Zoologische Verhandelingen, vol. 299, p. 1–706, 1995. 
 
AZEVEDO, F. R.; MOURA, E. S.; Azevedo, R.; Santos, C. M.; Nere, D. R. 
Inventário da entomofauna de ecossistemas da área de proteção ambiental do 
Araripe com bandejas d’água amarelas. Holos, vol. 3, p. 121-134, 2015. 
 
BARRAGÁN-CONTRERAS, L. A.; CALDERÓN-ESPINOSA, M. L. What do 
Anolis eat?: Evaluation of sexual dimorphism and geographic variation in the 
diet of Anolis ventrimaculatus (Squamata: Dactyloidae) in Colombia. 
Actualidades Biológicas, vol. 35, n. 99, p. 199-208, 2013. 
 
BARROSO, F. G.; DE HARO, C.; SÁNCHEZ-MUROS, M. J.; VENEGAS, E.; 
MARTÍNEZ-SÁNCHEZ, A.;  PÉREZ-BAÑÓN, C. The potential of various insect 
species for use as food for fish. Aquaculture, vol. 422, p. 193-201, 2014. 
 
BATTISTONI, M.; BECK, E.; REMSEN S.; WANG, F. Energy Optimization and 
Foraging Preference in Hummingbirds. Dartmouth Undergraduate Journal of 
Science, vol. 13, p. 34-36, 2011. 
 
BITTAR, V. T.; AWABDI, D. R.; TONINI, W. C. T.; JÚNIOR, M. V. V.; DI 
BENEDITTO, A. P. M. Feeding preference of adult females of ribbonfish 
Trichiurus lepturus through prey proximate-composition and caloric values. 
Neotropical Ichthyology, vol. 10, n.1, p.197-203, 2012. 
 
BORGES-NOJOSA, D. M.; CARAMASCHI, U. 2003. Composição e analise 
comparativa da diversidade e das afinidades biogeográficas dos lagartos 
e anfisbenıdeos (Squamata) dos brejos nordestinos, p. 489–540. In 
Ecologia e Conservação da Caatinga. (Leal, I.R.; Tabarelli, M.; Silva, J.M.C. 
eds). Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2003, 822p. 
 
Brasil. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Métodos 
físico-químicos para análise de alimentos. Brasília, DF. MS. 2005, 1018 p.  
 
CAMPIÃO, K. M.; MORAIS, D. H.; DIAS, O. T.; AGUIAR, A.; TOLEDO, G., 
TAVARES, L. E. R.; DA SILVA, R. J. Checklist of helminth parasites of 
amphibians from South America. Zootaxa, vol. 3843, n. 1, p. 1-93, 2014. 
 



83 
 

 
 

BRITO, S. V.; FERREIRA, F. S.; RIBEIRO, S. C.; ANJOS, L. A.; ALMEIDA, W. 
O.; MESQUITA, D. O.; VASCONCELLOS, A. Spatial-temporal variation of 
parasites in Cnemidophorus ocellifer (Teiidae) and Tropidurus hispidus and 
Tropidurus semitaeniatus (Tropiduridae) from Caatinga areas in northeastern 
Brazil. Parasitology research, vol. 113, n. 3, p.1163-1169, 2014. 
 
BROECKHOVEN, C.; MOUTON, P. L. F. N. Hit or miss: Functional 
mechanisms underlying prey capture efficiency in three cordylid lizards. 
Journal of Arid Environments, vol. 120, p. 72-74, 2015. 
 
BUSH, A. O.; LAFFERTY, K. D.; LOTZ, J. M.; SHOSTAK, A. W. Parasitology 
meets ecology on its own terms: Margolis et al. revisited. The Journal of 
Parasitology, vol. 83, p. 575-583, 1997. 
 
BURSEY, C. R.; GOLDBERG, S. R.; VITT, L. J. New species of Rhabdias 
(Nematoda: Rhabdiasidae) and other helminths from Norops capito (Sauria: 
Polychrotidae) from Nicaragua. Journal of Parasitology, vol. 93, n. 1, p. 129-
131, 2007. 
 
BUTLER, M. A., SCHOENER, T. W., LOSOS, J. B. The relationship between 
sexual size dimorphism and habitat use in Greater Antillean Anolis 
lizards. Evolution, vol. 54, n.1, p. 259-272, 2000. 
 
BUTLER, M. A.; LOSOS, J. B. Multivariate sexual dimorphism, sexual selection, 
and adaptation in Greater Antillean Anolis lizards. Ecological Monographs, 
vol. 72, n. 4, p. 541-559, 2002. 
 
BUTLER, M. A.. Vive le difference! Sexual dimorphism and adaptive patterns in 
lizards of the genus Anolis. Integrative and Comparative Biology, vol. 47, n. 
2, p. 272-284, 2007. 
 
BUZZI, Z. J.. Entomologia didática. Curitiba, Editora UFPR, 2008. 348 p 
 
CABRERA-GUZMÁN, E. ; GARRIDO-OLVERA, L. Helminth parasites of the 
lesser scaly anole, Anolis uniformis (Squamata: Dactyloidae), from Los Tuxtlas, 
Southern Mexico: evidence of diet and habitat use. South American Journal 
of Herpetology, vol. 9, n. 3, p. 183-189, 2014. 
 
CAMARDELLI, M.; NAPOLI, M. F.. Amphibian conservation in the Caatinga 
biome and semiarid region of Brazil. Herpetologica, vol. 68, n.1, p. 31-47, 
2012. 
 
CAPPELLARI, L. H.; LEMA, T.; PRATES JR, P., ROCHA, C. F. D. Diet of Teius 
oculatus (Sauria, Teiidae) in southern Brazil (Dom Feliciano, Rio Grande do 
Sul). Iheringia. Série Zoologia, vol.  97, n. 1, p. 31-35, 2007. 
 
CHAKRAVORTY, J.; GHOSH, S.; JUNG, C.; MEYER-ROCHOW, V. B. 
Nutritional composition of Chondacris rosea and Brachytrupes orientalis: Two 
common insects used as food by tribes of Arunachal Pradesh, India. Journal of 
Asia-Pacific Entomology, vol. 17, n. 3, p. 407-415, 2014. 



84 
 

 
 

 
CHAVES, F. G; ALVES, M. A. S. Teoria do Forrageamento ótimo: Premissas e 
críticas em estudos com aves. Oecologia Australis, vol. 14, n. 2, p. 369-380,  
2010. 
 
COOPER JR, W. E.; WHITING, M. J. Ambush and active foraging modes both 
occur in the scincid genus Mabuya. Copeia, vol. 2000, n.1, p. 112-118, 2000. 
 
COOPER, W. E. The foraging mode controversy: both continuous variation and 
clustering of foraging movements occur. Journal of Zoology, vol. 267, n. p. 
179-190, 2005. 
 
COSTA, G. C., COLLI, G. R., CONSTANTINO, R. Can lizard richness be driven 
by termite diversity? Insights from the Brazilian Cerrado. Canadian Journal of 
Zoology, vol. 86, n. 1, p. 1-9, 2008. 

 
COSTA, G. C.; VITT, L. J.; PIANKA, E. R; MESQUITA, D. O.; COLLI, G. R. 
Optimal foraging constrains macroecological patterns: body size and dietary 
niche breadth in lizards. Global Ecology and Biogeography, vol. 17, p. 670–
677, 2008. 
 
COSTA, H. C.; BÉRNILS, R. S. Répteis brasileiros: Lista de espécies 2015. 
Herpetologia Brasileira, vol. 4, p. 75–93, 2014 
 
D'ANGIOLELLA, A. B.; GAMBLE, T.; AVILA-PIRES, T. C. S.; COLLI, G. R.; 
NOONAN, B. P.; VITT, L. J. Anolis chrysolepis Duméril and Bibron, 1837 
(Squamata: Iguanidae), revisited: molecular phylogeny and taxonomy of the 
Anolis chrysolepis species group. Bulletin of the Museum of Comparative 
Zoology, vol. 160, n. 2, p. 35-63, 2011. 
 
DEARING, M. D.;  SCHALL, J. Testing models of optimal diet assembly by the 
generalist herbivorous lizard Cnemidophorus murinus. Ecology, vol. 73, n. 3, p. 
845-858, 1992. 
 
DONIOL-VALCROZE, T.; LESAGE, V.; GIARD, J.: MICHAUD, R. Optimal 
foraging theory predicts diving and feeding strategies of the largest marine 
predator. Behavioral Ecology, vol. 22, n. 4, p. 880-888, 2011. 
 
DORIGO, T. A.; MAIA-CARNEIRO, T.; ALMEIDA-GOMES, M.; SIQUEIRA, 
C.C., VRCIBRADIC, D., VAN SLUYS, M.; ROCHA, C.F.D. Diet and helminths of 
Enyalius brasiliensis (Lacertilia, Iguania, Leiosauridae) in an Atlantic Rainforest 
remnant in southeastern Brazil. Brazilian Journal of Biology, vol. 74, n. 1, p. 
199-204, 2014. 
 
DOYLE, T. K.; HOUGHTON, J. D. R.; MCDEVITT R.; DAVENPORT J.; HAYS, 
G. C. The energy density of jellyfish: estimates from bomb-calorimetry and 
proximate composition. Journal of Experimental Marine Biology and 
Ecology, vol. 343, p. 239-252, 2007. 
 



85 
 

 
 

DUFFIELD, G.A.; BULL C.M. Seasonal and ontogenetic changes in the diet of 
the australian skink Egernia stokesii. Herpetologica, vol. 54, n. 3, p. 414-419, 
1998. 
 
EMLEN, J. M. The role of time and energy in food preference. The American 
Naturalist, vol. 100, p. 611-617, 1966. 
 
ESCUDERO, M. B.; MURILLO, S. A. Tremátodos Digéneos de Chaunus 
marinus (Anura: Bufonidae) en el Municipio de Quibdó, Chocó. Revista 
Institucional Universidad Tecnológica del Chocó Investigación 
Biodiversidad y Desarrollo, vol. 26(2), 13-17, 2007. 
 
FINKE, M. D.; OONINCX, D. G. A. B. Insects as food for insectivores. Insects 
as food and feed: Nutrient composition and environmental impact, 19. In: 
Morales-Ramos J.A; Rojas M.G; Shapiro-Ilan D.I; editors. Mass Production of 
Beneficial Organisms: Invertebrates and Entomopathogens. London, UK: 
Academic Press, 2013. p.597-616 
 
FRANCO, L. F.; SALOMÃO, M. G.  Técnicas de coleta e preparação de 
vertebrados para fins científicos e didáticos. São Paulo: Instituto Pau Brasil 
de História Natural, 2002. 348 p. 
 
GARDA, A. A.; COSTA, G. C.; FRANÇA, F. G.; GIUGLIANO, L. G.; LEITE, G. 
S.; MESQUITA, D. O.; VITT, L. J. Reproduction, body size, and diet of 
Polychrus acutirostris (Squamata: Polychrotidae) in two contrasting 
environments in Brazil. Journal of Herpetology, vol. 46, n. 1, p. 2-8, 2012. 
 
GASCO L.; HENRY M.; PICCOLO, G.; MARONO, S.; GAI, F.; RENNA M.; 
LUSSIANA, C.; ANTONOPOULOU, E.;  MOLA P.; CHATZIFOTIS, S. Tenebrio 
molitor meal in diets for European sea bass (Dicentrarchus labrax L.) juveniles: 
Growth performance, whole body composition and in vivo apparent 
digestibility. Animal Feed Science and Technology, vol. 220, p. 34-45, 2016. 
 

GEORGE‐NASCIMENTO, M.; MUÑOZ, G.; MARQUET, P. A.; POULIN, R. 
Testing the energetic equivalence rule with helminth endoparasites of 
vertebrates. Ecology Letters, vol. 7, n. 7, p. 527-531, 2004. 
 
GOLDBERG, S. R., BURSEY, C. R.; VITT, L. J. Parasites of two lizard species, 
Anolis punctatus and Anolis transversalis (Squamata: Polychrotidae) from Brazil 
and Ecuador. Amphibia-Reptilia, vol. 27, n. 4, p. 575-579, 2006. 
 
HAFER, N.; MILINSKI M.  Inter-and intraspecific conflicts between parasites 
over host manipulation. Proceedings of the Royal Society Biological, vol. 
283, p. 1-9, 2016. 
 
HEITHAUS, M. R.; DILL, L. M. Food availability and tiger shark predation risk 
influence bottlenose dolphin habitat use. Ecology, vol. 83, p. 480-491, 2002. 
 



86 
 

 
 

HIGGINSON, A. D., RUXTON, G. D. Foraging mode switching: the importance 
of prey distribution and foraging currency. Animal Behaviour, vol. 105, p. 121-
137, 2015. 
 
HUEY, R. B.; PIANKA, E. R. Ecological consequences of foraging mode. 
Ecology, vol. 62, n. 4, p. 991-999, 1981. 
 
ICMBio – Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. – APA 
Chapada do Araripe. Disponível em: <http://www.icmbio.gov.br>. Acesso: 12 
jun. 2016. 
 
IPECE- Instituto de Pesquisa e Estatística Econômica do Ceará. Perfil básico 
municipal: Crato . Governo do Estado do Ceará, Secretaria do Planejamento 
e Coordenação, 2015. Disponível em: 
<http://www.ipece.ce.gov.br/perfil_basico_municipal/2015/Crato.pdf >. Acesso: 
13 Nov. 2017.  
 
KOZYKARISKI, M. L.; BELVER, L. C.; AVILA, L. J. Diet of the desert lizard 
Liolaemus pseudoanomalus (Iguania: Liolaemini) in northern La Rioja Province, 
Argentina. Journal of Arid Environments, vol. 75, n. 11, p. 1237-1239, 2011. 
 
LAGRUE, C.; POULIN, R. The scaling of parasite biomass with host biomass in 
lake ecosystems: are parasites limited by host resources?. Ecography, vol. 39, 
n. 6, p. 507-514, 2016. 
 
LOZANO, G. A. Optimal foraging theory: a possible role for parasites. Oikos, 
vol. 60, p. 391-395, 1991. 
 
KREBS, C. J. Ecological methodology. New York: Harper & Collins Publisher, 
1989. 654 p. 
 
KREBS, J. R.; DAVIES, N. B. Introdução à ecologia comportamental. 
Atheneu Editora, São Paulo. 1996, 420p. 
 
LOZANO, G.A. Optimal foraging theory: a possible role for parasites. Oikos, 
vol. 60, p. 391-395, 1991. 
 
MACARTHUR, R. H.; PIANKA, E. R. On optimal use of a patchy environment. 
The American Naturalist, vol. 100, p. 603-609, 1966. 
 
MAIA, T.; ALMEIDA-GOMES, M.; SIQUEIRA, C. C.; VRCIBRADIC, D.; 
KIEFER, M. C.; ROCHA, C. F. D. Diet of the lizard Ecpleopus gaudichaudii 
(Gymnophthalmidae) in Atlantic Rainforest, state of Rio de Janeiro, Brazil. 
Zoologia (Curitiba), vol. 28, n. 5, p. 587-592, 2011. 
 
MAIA-CARNEIRO, T.; MOTTA-TAVARES, T.; ÁVILA, R. W.; ROCHA, C. F. 
Helminth infections in a pair of sympatric congeneric lizard 
species. Parasitology research, p. 1-8, 2017. 
 



87 
 

 
 

MARÍN, D. A. A.; RUIZ, E. J. H.; REYES, D. G. G. Ecología de Anolis tolimensis 
(Sauria, Iguanidae) en la cordillera Oriental de Colombia. Herpetotropicos, vol. 
4, n. 2, p.71-78, 2007. 
 
MARTÍNEZ-SALAZAR, E. A. A new rhabdiasid species from Norops 
megapholidotus (Sauria: Polychrotidae) from Mexico. Journal of 
Parasitology, vol. 92, n. 6, p. 1325-1329, 2006. 
 
MESQUITA, D. O.; COSTA, G. C., FIGUEREDO, A. S., FRANÇA, F. G., 
GARDA, A. A., BELLO SOARES, A. H.; WERNECK, F. P. The autecology of 
Anolis brasiliensis (Squamata, Dactyloidae) in a Neotropical Savanna. The 
Herpetological Journal,  vol. 25, n. 4, p. 233-244, 2015. 
 
MESQUITA, P. C.; PASSOS, D. C.; BORGES-NOJOSA, D. M.; CECHIN, S. Z. 
Ecologia e história natural das serpentes de uma área de Caatinga no nordeste 
brasileiro. Papéis Avulsos de Zoologia (São Paulo), vol. 53, n. 8, p. 99-113, 
2013. 
 
MMA – Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia 
Legal. Avaliação e ações prioritárias para a conservação da 
biodiversidade da Caatinga. Universidade Federal de Pernambuco, 
Conservação Internacional do Brasil e Fundação Biodiversitas, Brasília, 2002. 
36p. 
 
NICHOLSON, K. E.; CROTHER, B. I.; GUYER, C.; SAVAGE, J. M. It is time for 
a new classification of anoles (Squamata: Dactyloidae). Zootaxa, vol. 3477, p. 
1-108, 2012. 
 
NURNADIA, A.A.; AZRINA, A.; AMIN, I. Proximate composition and energetic 
value of selected marine fish and shellfish from the West coast of Peninsular 
Malaysia. International Food Research Journal, vol. 18, p. 137-148, 2011. 
 
OLIVEIRA, B. H. S.; TEIXEIRA, A. A. M.; QUEIROZ, R.N.M.; ARAUJO-FILHO, 
J. A.; TELES, D. A.; BRITO, S. V.; MESQUITA, D. O. Nematodes infecting 
Anotosaura vanzolinia (Squamata: Gymnophthalmidae) from Caatinga, 
northeastern Brazil. Acta Herpetologica, vol. 12, n. 1, p. 103-108, 2017. 
 
OONINCX, D. G. A. B.; DIERENFELD, E. S. An investigation into the chemical 
composition of alternative invertebrate prey. Zoo Biology, vol. 31, n. 1, p. 40-
54, 2012. 
 
PARKER, G.; A.; SMITH, J. M. Optimality theory in evolutionary biology. 
Nature, vol. 348, p. 27-33, 1990. 
 
PASSOS, D. C.; MONTEIRO, F. A. C.; NOGUEIRA, C. H. D. O. Dangerous 
neighborhood: saurophagy between syntopic Tropidurus lizards. Biota 
Neotropica, vol. 16, n. 1, 133-137, 2016. 
 
PEREIRA, F. B.; GOMIDES, S. C.; SOUSA, B. M.; DE SOUZA LIMA, S.; 
LUQUE, J. L. The relationship between nematode infections and ontogeny and 



88 
 

 
 

diet of the lizard Tropidurus torquatus (Wied, 1820) (Squamata: Tropiduridae) 
from the Atlantic Rainforest in south-eastern Brazil. Journal of helminthology, 
vol. 87, n. 3, p. 364-370, 2012. 
 
PERRY, G.; PIANKA, E.R. Animal foraging: past, present and future. Trends in 
ecology & evolution, vol. 12,  n. 9, p. 360-364, 1997. 
 
PIANKA, E.R. The structure of lizard communities. Annual Review of Ecology 
and Systematics, vol. 4, p. 53-74, 1973. 
 
PIANKA, E.R. 1986. Ecology and natural history of desert lizards. 
Princenton University Press, New Jersey, New York. 1986. 208p. 
 
PIANKA, E. R.; VITT L. J. 2003. Lizards: Windows to the Evolution of 
Diversity. Berkeley: California Press, 2003. 346p. 
 
POULIN, R.; GEORGE-NASCIMENTO, M. The scaling of total parasite biomass 
with host body mass. International journal for parasitology, vol. 37, n. 3, p. 
359-364, 2007. 
 
POWELL, J. S.; PARMELEE, J. R.; RICE, M. A.; SMITH, D. D. Ecological 
observations of Hemidactylus brookii haitianus Meerwarth (Sauria: Gekkonidae) 
from Hispaniola. Caribbean Journal of Science, vol. 26, p. 67-70, 1990. 
 
R Development Core Team. (2012). R: A language and environment for 
statistical computing: R Foundation for Statistical Computing version 2.15.1 
(software). Austria. Disponível em:< http://nbcgib.uesc.br/mirrors/cran/ >. 
 
RAMSAY, S. L.; HOUSTON, D. C. Amino acid composition of some woodland 
arthropods and its implications for breeding tits and other passerines. Ibis, vol. 
145, n. 2, p. 227-232, 2003. 
 
REZENDE, C. F.; MAZZONI, R., CARAMASCHI, E. P.; RODRIGUES, D.; 
MORAES, M. Prey selection by two benthic fish species in the Mato Grosso 
stream, Saquarema - RJ. Revista de Biología Tropical, vol. 59, n. 4, p. 1697-
1706, 2011. 
 
RIBEIRO, S. C.; FERREIRA, F. S.; BRITO, S. V.; TELES, D. A.; ÁVILA, R. W. ; 
ALMEIDA, W. O. ; ANJOS, L. A.; GUARNIERI, M. C. Pulmonary infection in two 
sympatric lizards, Mabuya arajara (Scincidae) and Anolis brasiliensis 
(Polychrotidae) from a cloud forest in Chapada do Araripe, Ceará, northeastern 
Brazil. Brazilian Journal of Biology, vol. 72, p. 929-933, 2012. 
 
RIBEIRO, S. C., TELES, D. A., MESQUITA, D. O., ALMEIDA, W. O., ANJOS, L. 
A. D.; GUARNIERI, M. C. Ecology of the skink, Mabuya arajara Rebouças-
Spieker, 1981, in the Araripe Plateau, northeastern Brazil. Journal of 
Herpetology, vol. 49, n. 2, p. 237-244, 2015. 
 



89 
 

 
 

RICH, C. N..; TALENT, L. G. The effects of prey species on food conversion 
efficiency and growth of an insectivorous lizard. Zoo biology, vol. 27, n. 3, 
p.181-187, 2008. 
 
ROBERTO, I. J.; LOEBMANN, D. Composition, distribution patterns, and 
conservation priority áreas for the herpetofauna of the state of Ceará, 
northeastern Brazil. Salamandra, vol. 52, n. 2, p. 134-152, 2016. 
 
ROCHA, C. F. D. Introdução à ecologia de lagartos brasileiros, pp 39-57. In 
Herpetologia no Brasil. (Nascimento, L.B.; Bernardes, A.T.; Cotta, G.A.  eds.). 
PUC-MG, Fundação Biodiversitas, Fundação Ezequiel Dias, Belo Horizonte, 
1994. 134p. 
 
ROCHA, C. F. D.; ANJOS, L. A. Feeding ecology of a nocturnal invasive alien 
lizard species, Hemidactylus mabouia Moreau de Jonnès, 1818 (Gekkonidae), 
living in an outcrop rocky area in southeastern Brazil. Brazilian Journal of 
Biology, vol. 67, n. 3, p. 485-491, 2007. 
 
RODRÍGUEZ, L. Dieta de Anolis homolechis (Cope, 1864) en el Jardín 
Botánico Nacional de Cuba. Revista Colombiana de Ciencia Animal, vol. 2, 
n. 1, p. 147-152,  2010. 
 
RUMPOLD, B. A.; SCHLÜTER, O. K. Potential and challenges of insects as an 
innovative source for food and feed production. Innovative Food Science & 
Emerging Technologies, vol. 17, p. 1-11, 2013. 
 
SALES, R. F.; FREIRE, E. M. Diet and Foraging Behavior of Ameivula ocellifera 
(Squamata: Teiidae) in the Brazilian Semiarid Caatinga. Journal of 
Herpetology, vol. 49, n. 4, p. 579-585, 2015. 
 
SALES, R. F.; RIBEIRO, L. B.; FREIRE, E.M. Feeding ecology of Ameiva 
ameiva in a caatinga area of northeastern Brazil. The Herpetological Journal, 
vol. 21, n. 3, p. 199-207, 2011. 
 
SCHOENER, T. W. The Anolis lizards of Bimini: Resource partitioning in a 
complex fauna. Ecology, vol. 49, n. 4, p. 704-726, 1968. 
 
SCHOENER, T. W. Theory of feedings strategies. Annual Review of Ecology 
and Systematics, vol. 2, p. 369-404, 1971. 
 
SIMPSON, E. H. Measurement of diversity. Nature, p. 163, 1949. 
 
SILVA-NETO, B. Perda da vegetação natural na Chapada do Araripe 
(1975/2007) no estado do Ceará. 2013. Tese de Doutorado, Universidade 
Estadual Paulista, Rio Claro, 2013. 
 
SOUSA, B. M.; CRUZ, C. A. G. Hábitos alimentares de Enyalius perditus 
(Squamata, Leiosauridae) no Parque Estadual do Ibitipoca, Minas Gerais, 
Brasil. Iheringia, Sér. Zool., Porto Alegre, vol. 98, n. 2, p. 260-265, 2008. 
 



90 
 

 
 

THOMAS, F.; POULIN, R.; BRODEUR, J. Host manipulation by parasites: a 
multidimensional phenomenon. Oikos, vol. 19, p. 1217-1223, 2010. 
 
TOWNSEND, T.; MULCAHY, D.G.; NOONAN, B.P.; SITES, J.W., JR.; 
KUCZYNSKI, C.A.; WIENS, J.J.; REEDER, T.W. Phylogeny of iguanian lizards 
inferred from 29 nuclear loci, and a comparison of concatenated and species-
tree approaches from an ancient, rapid radiation. Molecular Phylogenetics 
and Evolution, vol. 61, n. 2, p. 363–380, 2011. 
 
TRAVASSOS, L.; FREITAS, J.F.T.; KOHN, A. Trematódeos do Brasil. 
Memórias do Instituto Oswaldo Cruz, vol. 67, p. 1–886, 1969. 
 
TRIPLEHORN, C. A.; JOHNSON N. F. Estudo dos insetos. São Paulo, 
Cengage Learning, 2011. 809 p. 
 
UETZ, P.; HOŠEK, J. 2016. The Reptile Database. Disponível em: 
<http://www.reptiledatabase.org.>. Acesso em: 8 jul. 2016. 
 
VANZOLINI, P. E. A quase-historical approach to the natural history of 
differentiation of reptiles in the tropical geographic isolated. Papéis Avulsos de 
Zoologia, vol. 34, n. 19, p. 189-204, 1981. 
 
VANZOLINI, P. E.; WILLIAMS, E. E. South American anoles: the geographic 
differentiation and evolution of the Anolis chrysolepis species group (Sauria, 
Iguanidae). Arquivos de Zoologia, vol. 19, p.1-298, 1970. 
 
VASCONCELLOS, A.; ANDREAZZE, R.; ALMEIDA, A. M.; ARAUJO, H. F. P.; 
OLIVEIRA, E. S. OLIVEIRA, U. Seasonality of insects in the semi-arid Caating 
of northeastern Brazil. Revista Brasileira de Entomologia, vol. 54, p. 471-476, 
2010. 
 
VICENTE, J. J.; RODRIGUES, H. O.; GOMES, D. C.; PINTO, R. M. 
Nematoides do Brasil. Parte III: Nematóides de répteis. Revista Brasileira de 
Zoologia, vol. 10, p. 19-168, 1993.  
 
VITT, L. J.; ZANI, P. A. Prey use among sympatric lizard species in lowland rain 
forest of Nicaragua. Journal of Tropical Ecology, vol. 14, n. 4, p. 537-559, 
1998. 
 
VITT, L. J.; CRISTINA, T.; AVILA-PIRES, S.; ZANI, P. A.; ESPÓSITO, M. C. 
Life in shade: the ecology of Anolis trachyderma (Squamata: Polychrotidae) in 
Amazonian Ecuador and Brazil, with comparisons to ecologically similar 
anoles. Copeia, vol. 2002, n. 2, p. 275-286, 2002. 
 
VITT, L.J.; SHEPARD, D.B.; VIEIRA, G.H.; CALDWELL, J.P.; COLLI, G.R.; 
MESQUITA, D.O. Ecology of Anolis nitens brasiliensis in Cerrado Woodlands of 
Cantao. Copeia, vol. 1, p. 144-153, 2008. 
 
VRCIBRADIC, D.; VICENTE, J. J.; BURSEY, C. R. Helminths infecting the 
lizard Enyalius bilineatus (Iguanidae; Leiosaurinae) from an Atlantic Rainforest 



91 
 

 
 

area in Espírito Santo state, southeastern Brazil. Amphibia-Reptilia, vol. 28, n. 
1, p. 166-169, 2007. 
 
WANG, M.; JEFFS, A. G. Nutritional composition of potential zooplankton prey 
of spiny lobster larvae: a review. Reviews in Aquaculture, vol. 6, n. 4, p. 270-
299, 2014. 
 
WATANABE, Y. Y.; ITO, M.; TAKAHASHI, A. Testing optimal foraging theory in 
a penguin–krill system. Proceedings of the Royal Society of London B: 
Biological Sciences, vol.  281, n. 1779, p. 1-7, 2014. 
 
WILLIAMS, E. E., VANZOLINI, P.E. Notes and biogeographic comments on 
Anoles from Brasil. Papéis Avulsos de Zoologia, vol. 34, n. 6, p. 99-108, 
1980. 
 
YIP, S. J., RICH, M. A.; Dickman, C. R. Diet of the feral cat, Felis catus, in 
central Australian grassland habitats during population cycles of its principal 
prey. Mammal Research, vol. 60, n. 1, p 39-50, 2015. 
 
ZIELIŃSKA, E.; BARANIAK, B.; KARAŚ, M.; RYBCZYŃSKA, K.; JAKUBCZYK, 
A. Selected species of edible insects as a source of nutrient composition. Food 
Research International, vol. 77, 460-466, 2015. 
 
 

ZUK, M.  MCKEAN, K.A. Sex differences in parasite infection: patterns and 
processes. International Journal for Parasitology vol. 26, p 1009–1024, 1996. 




