Primeiro registro de predação de Tropidurus sp. (Reptilia,
Tropiduridae) por Heterophrynus sp. (Arachnida, Phrynidae) em uma
caverna no Parque Nacional da Chapada das Mesas, Maranhão
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1 - Introdução

3 - Resultados parciais

A área do Parque Nacional da Chapada das Mesas (PNCM),
ao sul do Maranhão, é uma área com potencial para ocorrência de cavidades naturais subterrâneas. Os ecossistemas
cavernícolas não possuem cobertura vegetal e luz (afóticos).
Seus recursos tróﬁcos são oriundos de agentes físicos e bióticos externos (INIESTA et. al., 2012). Este estudo objetiva o
estudo de uma relação tróﬁca de predação entre entre um
amblipígio do gênero Heterophrynus e um lagarto do gênero
Tropidurus, incluindo as implicações etológicas e ecológicas
relacionadas a esse evento.

Um dos registros de Heterophrynus que merece destaque,
ocorreu na a caverna identiﬁcada como MA46 (6°56'05.7"S e
47°23'06.8W), localizada em uma região onde a vegetação
predominante do entorno é o cerradão. Nesta cavidade foi
registrada uma relação tróﬁca de predação entre um amblipígio do gênero Heterophrynus e um lagarto do gênero
Tropidurus. O amblipígio capturou o lagarto com o pedipalpo e
passou a se alimentar. Em seguida, outro indivíduo da espécie
de se aproximou e, logo após, o primeiro seguiu com a presa
para uma fresta no fundo da caverna.

Imagem 1. Presa: Lagarto do gênero Tropidurus.

Imagem 3. Amblipígio momentos antes de capturar sua
presa.

Imagem 2. Momento da captura.

Imagem 2. Amblipígio se alimentando.

Imagem 2. Outro amblipígio se aproxima, momento antes
do predador se afastar com a presa capturada.

Imagem 2. Predador: Amblipígio do gênero
Heterophrynus.

2 - Materiais e métodos
O trabalho de campo encontrou e identiﬁcou 87 cavernas e
avaliou seu grau de relevância, incluindo levantamento bioespeleológico. Durante o esforço, dentre os representantes da
fauna cavernícola do parque, um dos mais comuns são os
amblipígios do gênero Heterophrynus.

Imagem 3. Coleta de dados em caverna.

Imagem 2. Cavidade MA46.

Apoio e patrocínio

A importância do registro para a biodiversidade está relacionada principalmente às características dos amblipígios, que compõe uma das ordens de aracnídeos menos diversas. Além disso, esse estudo pode contribuir para o conhecimento a respeito da etologia do grupo, que já inclui características como níveis basais de socialização, aprendizagem tátil, reconhecimento
de características individuais e divergência intraespecíﬁca de
comportamento(CHAPIN; HEBETS, 2016).
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