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1. INTRODUÇÃO 

As restrições microclimáticas impostas pela temperatura são alguns dos fatores que podem determinar 

a distribuição de alguns grupos de organismos ectotérmicos, principalmente os répteis. (SPELLERBERG, 

1972; SINERVO et al. 2010). Os répteis, incluindo os lagartos, dependem da temperatura ambiental para 

manter a temperatura corporal dentro de uma faixa ótima (HUEY, 1982).  

Levantamos duas hipóteses baseadas nas condições climáticas do sudeste do Pará e nas características 

ectotérmicas dos lagartos: (i) espécies de áreas florestadas apresentarão menor temperatura corporal (Tc),  

menor temperatura preferencial (Tpref) e menor temperatura crítica máxima (CTmax),do que espécies de áreas 

abertas e generalistas; (ii) espécies generalistas apresentarão uma faixa ótima de temperatura (Tset) maior que 

as espécies de áreas florestadas.  O presente trabalho comparou a biologia térmica das espécies de lagartos, 

incluindo a Tc, Tpref e CTmax, tendo como modelo as espécies de lagartos de áreas florestadas e áreas 

antropizadas do sul do Pará. 

2. MATERIAS E MÉTODOS 

Usamos uma análise de variância (ANOVA), seguido por um teste post-hoc de Scheffe para testar as 

diferenças entre as Tc, Tpref e CTmax das espécies estudadas. Utilizamos dois conjuntos de dados para o 

trabalho, dados obtidos por meio de um levantamento bibliográfico e dados obtidos diretamente por meio da 

captura dos lagartos em campo. Os animais foram capturados manualmente, pesados através de dinamômetro 

Pesola® com precisão de 0,2g, tiveram o comprimento do corpo, o comprimento da cauda e a largura da 

mandíbula medidos por meio de um paquímetro (precisão de 0,01), posteriormente os animais foram sexados, 

marcados e soltos. A Tc foi aferida através de um termômetro a laser.  

Realizamos sete campanhas de campo onde foram capturados 20 indivíduos pertencentes à duas 

espécies, Tropidurus hispidus e Cnemidophorus cryptus. Para o levantamento bibliográfico, utilizamos uma 

combinação de palavras-chave nas bases de dados de literatura científica: Web of Science, Scopus e Pubmed. 

A combinação utilizada foi “lizard*” (para avaliar todas as palavras com esse prefixo), “Therm*”, “Amazo*” 

e “Pará”. Nas três bases de dados analisadas encontramos um total de 56 artigos (excluindo repetições). Desses, 

selecionamos 15 artigos que continham informações relacionadas as temperaturas corporais dos lagartos 
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amazônicos. Recuperamos, através do levantamento bibliográfico, dados de 40 espécies pertencentes à 7 

famílias, das quais dez espécies foram selecionadas como modelo para o estudo.  

  

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As espécies modelo de áreas abertas apresentaram altos valores para as variáveis térmicas Tropidurus 

hispidus  (Tpref = 29.1ºC (27.8–30.3 ºC), Tc = 34.2 ºC (30.6–39.6 ºC), CTmax 43.1 ºC); Cnemidophorus cryptus 

(Tpref 27.6 ºC (14.5–32 ºC), Tc 39.4 ºC (34.6–44.4 ºC), CTmax 50.1 ºC); Copeoglossum nigropunctatum (Tpref 

27.6 ºC (14.5–32 ºC), Tc 39.4 ºC (34.6–44.4 ºC), CTmax 50.1 ºC). Assim como as espécies consideradas 

generalistas Kentropyx calcaratus (Tpref 34.2 ºC (23.3–39.1 ºC), Tc 35.75 ºC (40.3-31.0 ºC), CTmax 41.7 ºC); 

Ameiva ameiva (Tpref 29.2 ºC (18.5–38.3 ºC), Tc 37.0 ºC  (40.0-34.0 ºC), CTmax 46.1 ºC).  A Tpref (ANOVA, 

F1.65 = 4,563, P <0,001) e a CTmax ANOVA, F1.52 = 0,623, P <0,001) variaram significativamente entre 

espécies de áreas abertas e as espécies generalistas. As espécies modelo de áreas de florestas apresentaram os 

menores valores para as variáveis térmicas Arthrosaura reticulata (Tpref 24.4 ºC (15.4–27.7 ºC), Tc 27.0 ºC 

23.8–28.2 ºC, CTmax 36.1 ºC); Chatogekko amazonicus (Tpref 23.8 ºC (16.1–39.5 ºC), Tc 27.5 ºC (24.6–30.2 
ºC), CTmax 38.6 ºC); Uranoscodon superciliosus (Tpref 28.3 ºC  (26.8–33.6 ºC), Tc 27.8 ºC (24.8–30.1 ºC), 

CTmax 39.5 ºC); Plica plica, (Tpref 26.2 ºC (18.4–33 ºC), Tc 29.1 ºC (25.6–33.8 ºC), CTmax 41.5 ºC). Tanto a 

Tc (ANOVA, F2.113 = 2,133, P <0,001), quanto a Tpref (ANOVA, F2. 113 = 0,203, P <0,001) e a CTmax 
(ANOVA, F2. 113 = 6,427, P <0,001) variaram significativamente entre as espécies de florestas e as 

generalistas e de áreas abertas.  

Com as espécies de floresta diferindo tanto das espécies de áreas abertas quanto das espécies 
generalistas (P <0,05). As espécies de áreas florestadas apresentaram os menores valores de Tpref, Tc e CTmax, 

mostrando que essas espécies são sensíveis a altas temperaturas.  

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os dados adquiridos em campo e no levantamento bibliográfico corroboram nossas hipóteses e 

mostram que a degradação ambiental pode influenciar diretamente na composição das comunidades de lagartos 

amazônicos. É de suma importância projetos para a conservação dessas espécies de animais, para que não haja 

extinção local e consequentemente, extinção da espécie.  
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