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_ Terráqueo, o planeta em que você vivia foi encomendado, pago e governado 

pelos ratos.[...] Eles estavam fazendo experiências com vocês. [...]  

_ Não, o que acontecia é que nós é que fazíamos experiências com eles. Os 

ratos eram muito utilizados em pesquisas de comportamento. Pavlov, essas 

coisas. [...] Com base no comportamento deles, a gente aprendia um monte de 

coisas a respeito do nosso comportamento... 

_ [...] É realmente admirável.  

_ Para disfarçar melhor suas verdadeiras naturezas e orientar melhor o 

pensamento de vocês. De repente [os ratos] corriam para o lado errado de 

um labirinto, comiam o pedaço errado de queijo [...] a coisa sendo bem 

calculada, o efeito cumulativo é imenso. [...] Sabe, terráqueo, eles são mesmo 

seres pandimensionais particularmente hiperinteligentes. O seu planeta e a 

sua espécie formaram a matriz de um computador orgânico que processou um 

programa de pesquisa de dez milhões de anos... 

(Douglas Adamns. V.01, 2011) 

  



 

  



 

 

RESUMO 

Luchesi, L. C. (2019) O espaço subterrâneo do rato-de-espinho Clyomys bishopi: 

caracterização e previsões possíveis sobre sua biologia comportamental. (Tese Doutorado). 

Departamento de Psicologia, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, 

Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, São Paulo. 

O ambiente subterrâneo oferece rotas de deslocamento entre pontos de forrageamento ou local 

de estoque de alimentos e abrigo contra predadores e frio ou calor intensos. Dentre os 

roedores, cerca de 250 espécies usam o espaço subterrâneo (11%). Algumas dessas espécies 

são “subterrâneas estritas”, mas a maioria são “fossoriais” em diferentes graus de dependência 

do subterrâneo, como o Clyomys bishopi que forrageia sobre a terra. O objetivo deste trabalho 

foi caracterizar o sistema subterrâneo dessa espécie endêmica do cerrado paulista, e 

correlacionar com aspectos distais e proximais do comportamento de escavação. No primeiro 

capítulo, são descritos os sistemas subterrâneos e verificadas suas relações com variáveis 

ambientais. No segundo, o uso do espaço pela espécie é investigado a partir da dinâmica de 

abertura das bocas de tocas de sistemas ao longo de dois anos. No terceiro capítulo, a 

temperatura interna dos sistemas é caracterizada e investigada quanto à sua relação com 

variáveis ambientais. Finalmente o último capítulo apresenta uma revisão sistemática sobre o 

uso de sistemas subterrâneos em Rodentia. Os sistemas subterrâneos de C. bishopi são 

complexos, com diversos túneis, bocas e câmaras de estocagem de sementes e com material 

de ninho. Os sistemas são maiores e mais profundos na estação seca do que na chuvosa. A 

espécie abre e fecha as bocas de seus sistemas ao longo do ano, e o maior número de abertura 

de bocas foi encontrado na estação seca em paisagem aberta, apoiando a hipótese de que os 

sistemas subterrâneos para a espécie funcionam principalmente como rotas de deslocamento 

entre áreas de forrageamento, protegidos de predadores. A temperatura apresenta um ciclo 

circadiano com acrofase após o pôr do sol sem distinção entre as estações climáticas, têm 

relações com a paisagem em que estão inseridas, sendo menores nas paisagens fechadas e 

mais elevadas na chuva, com temperatura mais elevada dentro da toca durante a noite e início 

da manhã. Os hábitos subterrâneos carregam sinais filogenéticos e tem relação com hábitos 

sociais, interações com o ambiente e a disponibilidade de alimento nos dois sentidos, seja no 

ganho ou na perda da socialidade. A manutenção da vida social numa espécie e a 

complexidade dos sistemas relacionam-se também com a maior compactação do solo. A 

hipótese das relações evolutivas entre a formação de colônias de sistemas subterrâneos, com 

seus usos e a vida social pode ser testada em trabalhos futuros. 



 

 

Palavras-chave: Comportamento Animal. Comportamento de escavação animal. 

Comportamento social animal. Echimyidae. Microclima. 

 

  



 

 

ABSTRACT 

Luchesi, L. C. (2019). The subterranean space of spiny rat Clyomys bishopi: characterization 

and predictions about its behavioral biology. (Thesis – PhD). Department of Psychology, 

Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, 

Ribeirão Preto, São Paulo. 

The subterranean environment provides displacement routes between foraging points or food 

storage locations and shelter from predators and intense heat or cold. Among rodents, about 

250 species use underground space (11%). Some of these species are strictly subterranean, but 

most of them are “fossorial” in varying degrees of subterranean dependence, such as the 

Clyomys bishopi that forages above ground. The aim of this study was to characterize the 

burrow system of this species (that is endemic to cerrado of São Paulo) and to correlate with 

distal and proximal aspects of the burrowing behavior. In the first chapter, the burrow systems 

are described and their relationships with environmental variables are verified. In the second, 

the use of space by the species is investigated from the dynamics of opening and closing 

burrow systems entrances over two years. In the third chapter, the internal burrow’s 

temperature is characterized and it is investigated in relation to the environmental variables. 

Finally, the last chapter presents a systematic review about the use of burrow systems in 

Rodentia. Burrow systems of C. bishopi are complex, with several tunnels, entrances and 

chambers of food storage and nest material. The systems are larger and deeper in the dry 

season than in the rainy one. The species opens and closes the entrances of its systems 

throughout the year, and the largest number of entrance openings was found in the dry season 

that are in open landscape, supporting the hypothesis that this species uses the burrow systems 

mainly as displacement routes between foraging areas, protected from predators. Temperature 

exhibits a circadian rhythm with acrophase after sunset without distinction between climatic 

seasons. This rhythm has relations with the landscape in which they are inserted: smaller in 

the closed landscapes and more elevated in the rain with higher temperature inside the burrow 

during night and early in the morning. Subterranean lifestyle carries phylogenetic signals and 

is related to social habits with interactions between the aridity and the availability of food and 

sociality on both directions: gain or loss of sociality. Also there are relations soil hardness, 

burrow’s complexity and the maintenance of sociality among species. The hypothesis of the 

evolutionary relationships between the formation of burrow systems colonies with their uses 

and sociality can be tested in future studies. 



 

Keywords: Animal behavior. Animal burrowing behavior. Animal social behavior. 

Echimyidae. Microclimate. 
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INTRODUÇÃO 

Os ratos-de-espinho do Cerrado, o gênero Clyomys  

 O gênero Clyomys habita pastagens no bioma Mata Atlântica e savanas do Cerrado 

(Camilo, Tomas, Souza, & Bolzan, 2010; Trovati, 2009; Vieira, 1997) ocorrendo em suas 

diferentes fisionomias – campos limpo e sujo, campo cerrado, cerrado sensu stricto – e em 

zonas de transição da região central do Brasil (Redford & Fonseca, 1986; Rodrigues et al., 

2002); é herbívoro, associado a habitat de transição entre cerrado e florestas (Alho, 1981). 

Compartilha com Carterodon e Euryzygomatomys características comportamentais e 

morfológicas de espécies que usam túneis (ver Lacey & Patton, 2000 para detalhes), como o 

pequeno tamanho corporal (Motta-Júnior & Bueno, 2004) e a cauda pequena (Eisenberg & 

Redford, 1999).  

 Duas espécies compõem o gênero, nas classificações de Arantes (2011) e de Armond 

(2016), baseada em dados moleculares, Clyomys laticeps Thomas, 1909 e Clyomys bishopi 

Ávila-Pires & Wutke 1981 (o status de C. bishopi é sustentado também por Armond, 2016). 

Há, contudo, hipóteses filogenéticas mais recentes baseadas em dados morfométricos e 

também moleculares, que apontam C. bishopi como sinônimo de C. laticeps (Bezerra, de 

Oliveira, & Bonvicino, 2016; Bezerra, Pagnozzi, Carmignotto, Yonenaga-Yassuda, & 

Rodrigues, 2012; Bezerra & Oliveira, 2010, 2013). Armond (2016) considera a hipótese de 

que C. laticeps whartoni Moojen 1952 seja elevada ao nível específico, o que deixaria o 

gênero com três espécies. Na falta de consenso e a necessidade de preservação das espécies, e 

estando C. bishopi restrita a duas localidades no Estado de São Paulo (Armond, 2016), 

seguiremos nesta tese a hipótese da existência de duas espécies (ver Apêndice A).  

 Comum às duas espécies é a hipertrofia da bula auditiva, que a torna muito visível 

(Bezerra, 2003) e pode indicar a importância do canal acústico de comunicação para elas 

(Francescoli, 2000; Bueno et al.,2002). A coloração críptica também é observada variando de 

castanho-avermelhada/caramelo (C. bishopi) a acinzentada (C. laticeps). Clyomys laticeps é 

endêmica do Cerrado, possui hábitos semifossoriais e um padrão sazonal de reprodução na 

estação úmida (Bezerra et al., 2016). No pantanal, a espécie tem suas tocas associadas às 

bromélias caraguatás (Bromelia balansae), mais frequentes nas áreas de borda (Camilo et al., 

2010), e apresenta atividade crepuscular solitária de forrageio sobre a terra (Ferrando & 
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Leiner, 2018). Cumpre o nicho ecológico de engenheiro de ecossistema do Cerrado central do 

Brasil (Lamberto, 2015 citado por Ferrando & Leiner, 2018) 

 Clyomys bishopi (Fig. 1a) é considerada endêmica da região do Cerrado paulista 

(Ávila-Pires & Wutke, 1981), gregária, no sentido de agrupamento de indivíduos em uma área 

(Freitas, El-hani, & Rocha, 2008), mas sem divisão de sistemas subterrâneos (Arantes, 2011; 

Cantano, 2018), e de hábitos noturnos. Como em C. laticeps, foi identificada uma variação 

sazonal dos nascimentos, concentrados na estação chuvosa (Vieira, 1997). Suas tocas (figura 

1b) estão associadas às palmeiras Attalea gearensis (palmeira indaiá) e a Syagrus petrea, das 

quais comem os frutos (Bueno, Lapenta, Oliveira, & Motta-Júnior, 2004) e dispersam 

sementes (Almeida & Galetti, 2007). A partir da observação de suas relações com as 

dinâmicas do Cerrado em Itirapina, foi considerada uma espécie-chave, uma vez que tem 

associada à sua ocorrência uma maior riqueza de espécies vegetais (Trovati, 2009), e também 

se constitui em engenheira de ecossistema, pela capacidade de modificação da paisagem, com 

seus sistemas subterrâneos (Trovatti, 2009). 

Figura 1. Fêmea de rato de-espinho-de-cabeça-larga (broad-headed spiny rat), Clyomys bishopi (a), e 

em (b) vista frontal na altura do solo de uma boca de toca em gramínea com fruto de A. gearensis 

comido do lado de fora em Itirapina 

(a) 

 

(b)  

 

   Fonte: a autora 

O ambiente subterrâneo 

 Tocas escavadas no solo são usadas por espécies de diversos grupos de mamíferos, 

dentre os quais se notam três padrões distintos entre escavação direta e apropriação (i.e., 

adoção de sistemas escavados por outras espécies). Há espécies que escavam as tocas que 

usam, as escavadoras primárias, e que passam a maior parte da vida abrindo e escavando 
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túneis; outras espécies, as modificadoras, apenas alteram tocas escavadas por escavadores 

primários; e há as que ocupam, ou se apropriam, de tocas abandonadas ou desocupadas, mas 

não escavam (Kinlaw, 1999; Zielinski, 2015), como os gambás (Monticelli & Gasco, 2018). 

A arquitetura dessas tocas, ou sistemas subterrâneos, têm possibilitado inferências sobre a 

ecologia e a biologia das espécies, inclusive sobre sua vida social (Begall, Burda, & Schleich, 

2007; Butynski & Mattingly, 1979; Ebensperger et al., 2011; Jackson, 2000; Jones, Lawton, 

& Shachak, 1994; Lacey & Patton, 2000; Nevo, 1979; Reichman & Smith, 1990 - são alguns 

exemplos). Uma revisão da literatura sobre o comportamento de escavação de tocas será 

apresentada com mais detalhes no capítulo 4 desta Tese. 

 Das 2.277 espécies de roedores conhecidas hoje (Wilson & Reeder, 2005), apenas 

cerca de 250 (11%) tem hábitos escavadores e passam a maior parte da vida dentro de 

sistemas subterrâneos (Begall et al., 2007; Lacey & Patton, 2000). As espécies consideradas 

subterrâneas distribuem-se em todas as regiões do globo, exceto na Antártida (Figura 2), 

segundo Begall, Burda, & Schleich (2007) e são distinguidas, segundo a revisão desses 

autores, entre fossorial ou subterrânea, em uma escala contínua de variação, por vezes de 

forma arbitrária. Ainda os autores dizem que são consideradas fossoriais aquelas espécies que 

constroem tocas, mas forrageiam predominantemente sobre a terra; as subterrâneas seriam 

aquelas que, além de construir tocas, forrageiam, acasalam e tem os filhotes sob a terra 

(Begall et al., 2007; Kinlaw, 1999; Nevo, 1995). Usaremos essa classificação mais abrangente 

ao nos referirmos à espécie aqui estudada. No entanto, para outros autores a divisão entre as 

espécies fossoriais apresenta critérios também relacionados com a ecomorfologia separando 

as espécies ainda entre semifossoriais, que cavam tocas para abrigo, mas não forrageiam no 

subterrâneo (enquadram Clyomys bishopi), fossoriais, que cavam tocas para abrigo e forrageio 

e apresentam rica vida subterrânea e as subterrâneas (Hildebrand, 1988; Samuels & Van 

Valkenburgh, 2008). Em qualquer um dos casos, haveria espécies solitárias e sociais 

(Reichman & Smith, 1990).  

 Mais prudente do que caracterizar os hábitos comportamentais das espécies entre 

solitários ou sociais, Lee (1994) considera um contínuo de socialidade de sete níveis, variando 

de solitário (nível 1) até uma organização em que as atividades individuais estão incluídas 

num contexto de associação estável (nível 7). Complementar à visão de Lee (1994), Lukas e 

Clutton-Brock (2018) estabelecem um nível de complexidade social baseado em aspectos 

organizacionais (no nível mais alto, haveria divisão de trabalho e reprodução cooperativa, p. 

ex.) ou relacionais (como relações de dominância bem definidas e reciprocidade no grooming) 
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relacionado com o nível de parentesco entre as fêmeas de um grupo. As espécies eussociais, o 

mais alto nível de socialidade, se restringem, em Rodentia, aos batergideos africanos 

(Rodentia: Hystricomorpha), animais de hábitos subterrâneos, como o rato-toupeira-pelado, 

Heterocephalus glaber, e o Cryptomys damarensis. Neste tipo de organização, o grupo que 

compartilha a colônia é grande e há apenas um reprodutor; os indivíduos não reprodutores são 

seus parentes e há cooperação nas tarefas da colônia (Jarvis, O’Riain, Bennett, & Sherman, 

1994).  

Figura 2. Distribuição global dos roedores subterrâneos, segundo McKenna e Bell (1997). Cada 

região zoogeográfica está representada por uma cor diferente. Apenas gêneros selecionados 

representando diversas famílias e subfamílias de roedores subterrâneos são retratadas: Geomys 

(Geomidae), Aplodontia (Aplodontidae), Arvicola (Muridae – Arvicolinae), Rhizomys e Tachyoryctes 

(Muridae – Rhizomyinae), Fukomys (Bathyergidae), Clyomys (Echimyidae), Ctenomys 

(Octodontidae), Geoxus (Muridae – Sigmodontinae), Spalacopus (Octodontidae). As diferenças no 

tamanho corporal não são consideradas. Classificação adaptada de McKenna e Bell (1997) Desenhos 

de Marie-Therese Bappert. 

 

Fonte: Imagem retirada de Begall, Burda e Schleich (2007, p. 4). 

 Dos roedores encontrados no continente americano, nosso grupo de interesse é 

formado pelos roedores Neotropicais histricognatas (Rodentia: Hystricomorpha: 

Hystricognathi), mais precisamente a espécie fossorial colonial da região nordeste do Cerrado 

do estado de São Paulo, Clyomys bishopi (Armond, 2016; Avila-Pires & Wutke, 1981; Wilson 

& Reeder, 2005). Dentre os histricognatas neotropicais há pelo menos seis famílias com 

espécies de hábitos subterrâneos (Octodontidae, Caviidae, Chinchillidae, Ctenomyidae e 

Echimyidae), duas (Ctenomyidae e Echimyidae) com espécies de ocorrência conhecida no 



Introdução       29 

 

Brasil: representado por Ctenomys flamarioni (Dentzien-Dias & Figueiredo, 2015; Wilson & 

Reeder, 2005), na região sul, e o gênero Clyomys, restrito ao Cerrado (paulista e central, como 

dito antes). Os ctenomídeos do gênero Ctenomys são roedores fossoriais solitários, exceto por 

C. sociabilis, (Lacey, Braude, & Wieczorek, 1997), e seus sistemas subterrâneos foram 

descritos (Altuna, 1983; Dentzien-Dias & Figueiredo, 2015). São sistemas contendo túneis, 

bifurcações e que tem a boca da toca aberta apenas no momento em que serão utilizadas.  

 Na família Echimyidae, além dos Clyomys, há espécies de nível de socialidade mais 

alto, como Trinomys yonenagae (Luchesi, 2010; Manaf & Spinelli Oliveira, 2000; Rocha, 

1995), um rato-de-espinho endêmico da Caatinga, de hábitos semifossoriais, e T. setosus, um 

rato-de-espinho cursorial, de mata atlântica (Cantano, 2018; Freitas, El-hani, & Rocha, 2003; 

Freitas et al., 2008; Freitas, Silva Carvalho, El-Hani, & Rocha, 2010). 

 O meio subterrâneo tem particularidades que podem conferir vantagem às espécies, 

dependendo do ambiente. Seu microclima pode apresentar temperaturas mais amenas do que 

o ambiente externo e maior umidade relativa do ar, e oferece abrigo contra predadores (Begall 

et al., 2007). Além de ser um local para estoque de alimentos e forrageamento (Kinlaw, 1999; 

Reichman & Smith, 1990). A escavação, por outro lado, exige alto dispêndio energético, 

embora ofereça abrigo contra predadores (Begall et al., 2007), evita o estresse fisiológico 

(como o superaquecimento, desidratação) imposto pelo ambiente (Burns, Flath, & Clark, 

1989 citado por Kinlaw, 1999; Holtze et al., 2018). A defesa contra predadores não explica 

sozinha o benefício da socialidade na vida subterrânea (Ebensperger & Blumstein, 2006). A 

relação social entre fêmeas parece ser outra força de seleção à fossorialidade social 

(Smorkatcheva & Lukhtanov, 2014), e a aridez local e os padrões de distribuição de recursos 

que quando irregular promove a sociabilidade, enquanto recursos agrupados e escassos agem 

de forma a promover a vida solitária (citdos por Ebensperger, 1998; Lovegrove & Wissel, 

1988; Slobodchikoff, 1984). De fato, altos níveis de socialidade e a eussocialidade são 

exceção e não regra dentre os histricomorfos de hábitos fossoriais, como mostrado nestes 

trabalhos.  

Fossorialidade e nível de socialidade em ratos-de-espinho  

 A família mais diversa dentre os roedores neotropicais, a Echimyidae (120 espécies, 

21 gêneros), em termos de adaptações ecomorfológicas (Fabre et al., 2017; Fabre, Galewski, 

Tilak, & Douzery, 2013; Galewski, Mauffrey, Leite, Patton, & Douzery, 2005; Verzi, 
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Olivares, & Morgan, 2015), tem diferentes hipóteses propostas sobre suas origens evolutivas. 

Fabre e colaboradores (2017), propõem uma subdivisão de Echimyidae, separando as espécies 

originadas no leste do Brasil, em áreas de transição para a Mata Atlântica, de Caatinga e 

Cerrado (gêneros Trinomys, Clyomys, dentre outros - nodo B), das que se originaram em 

temperaturas elevadas e baixo nível de umidade do ar (gêneros Dactilomys, Mesomys, entre 

outros - nodo D), em pelo menos metade do ano (Ab’Saber, 1977; Köppen & Geiger, 1948). 

As relações filogenéticas entre as espécies de ratos-de-espinho que têm sido estudadas em 

termos de fisiologia, comportamento e biogeografia. A ocupação de ambientes tão variados 

(como florestas tropicais, savanas e o semiárido) fazem desse táxon um modelo interessante 

para o estudo da relação entre fossorialidade e processos ecológicos (Fabre et al., 2014, 2017). 

Além de permitirem testar hipóteses nos histricognatas neotropicais sobre as relações entre 

hábitos subterrâneos e a socialidade, como proposto no trabalho de Ebensperger (1998). 

C. bishopi, em particular, nosso objeto de estudo, foi apontado como uma espécie 

modelo potencial, para a compreensão dos sistemas sociais incomuns ou inflexíveis da 

família, comuns às espécies que habitam ambientes mais secos ou de maior altitude (Adler, 

2011). Há, no grupo irmão de Clyomys (Fabre et al., 2017 Fig. 3 desta tese), a espécie T. 

yonenagae cuja fossorialidade e alto nível de socialidade têm sido consideradas adaptações à 

vida no ambiente árido (Freitas et al., 2003, 2008, 2010; Rocha, Renous, Abourachid, & 

Höfling, 2007). Essa espécie foi considerada a de maior índice de afiliação, entre outras três 

(Freitas et al., 2008), e compartilha com C. bishopi a vida fossorial e o ambiente seco. 

Cantano (2018), observou tolerância baixa entre os indivíduos de C. bishopi em laboratório e 

os considerou gregários de nível 2 de socialidade, usando a definição de Lee, 1994. Nessa 

definição, formam-se grupos pequenos de animais de uma espécie, constituídos por dupla ou 

tríades de indivíduos com relação de parentesco desconhecida até o momento. Esses dados 

podem trazer insights interessantes sobre esta relação entre fossorialidade e socialidade que, 

ao longo desta tese, buscaremos elementos para enriquecer essa discussão. 
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Figura 3. Hipótese das relações em Echimyidae apresentada por Fabre e colaboradores (2017). 

Topologia bayesiana obtida pela análise dos nucleotídeos de 13 genes codificadores da proteína e dos 

5 genes nucleares. Na imagem os principais clados tem seus nomes científicos, cores, rótulos e letras 

apresentados ao longo da filogenia, o clado de Clyomys é apresentado no espectro azul-rosa. As 

subfamílias estão identificadas na margem direita da filogenia. Da legenda original: As ilustrações de 

Plagiodontia aedium por Toni Llobet de: Wilson et al.(2016). Ilustrações de Echimyidae por Francois 

Feer de Emmons e Feer (1997). 

 

 

Fonte: Retirada de Fabre et al 2017, figura 2 

 

A estrutura das tocas e as pistas sobre a biologia de mamíferos fossoriais  

 Descrições dos sistemas subterrâneos das espécies têm revelado aspectos sobre sua 

biologia comportamental. Tocas simples, isto é, com uma ou duas saídas apenas, mais uma 

área de ninho, tem sido relacionadas à função única de proteção contra predação. É o caso das 

toupeiras-douradas-da-namíbia (Erenitalpa granti namibensis) (Reichman & Smith, 1990) e 

dos suricatos (Smithers, 1983). Mas, entre os roedores, os sistemas costumam ser mais 

elaborados, com várias entradas, interconexões e mais de um ninho, características incomuns 
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nos sistemas subterrâneos de mamíferos (Reichman & Smith, 1990). Os ratos cantores 

(Parotomys brantsii) têm sistemas de tocas com 13 (de Graaff & Nel, 1965; Jackson, 2000) a 

mais de 500 entradas (Coetzee & Jackson, 1999; Jackson, 2000), em um único complexo de 

túneis, independente da cobertura vegetal otimizando o acesso a recursos sendo maiores em 

ambientes mais escassos. 

 A relação entre características dos sistemas subterrâneos e a dinâmica dos 

ecossistemas foi notada por Paine (1969) e por Jones e colaboradores (1994). Para Paine, uma 

“espécie-chave” influencia as relações interespecíficas: uma toca escavada por uma espécie 

altera a paisagem e cria oportunidades para outras, seja para abrigo ou estoque de alimentos. 

O estoque de alimentos, por sua vez, pode germinar sementes em outras paisagens, o que 

Jones e col. (1994) chamaram de “engenharia de ecossistema”. Na revisão de Kinlaw (1999), 

sobre espécies que são associadas a tocas escavadas em ambientes semiáridos, vê-se a 

importância dos animais fossoriais para ocorrência de outras espécies naquele ambiente árido. 

O lagarto Uma exsul, por exemplo, ocorre apenas em regiões nas quais há roedores que 

deixam tocas abertas durante o ano todo (Pough, Morafka, & Hillman, 1978). Trovatti (2009), 

encontrou uma correlação positiva entre a riqueza local de espécies de pequenos vertebrados 

terrestres, na área da Estação Ecológica de Itirapina, e a presença de tocas escavadas por 

Clyomys bishopi e tatus. No entanto, a estrutura das tocas e o que elas dizem sobre o 

comportamento da espécie que a escava ou utiliza ainda permanece desconhecido. 

 Neste cenário, e diante de uma espécie brasileira, assumimos a tarefa de descrever 

aspectos da vida social e subterrânea de Clyomys bishopi. Iniciaremos esta tese com foco no 

uso do espaço subterrâneo e do comportamento de escavação, olhando para aspectos 

proximais: descreveremos os sistemas de tocas (capítulo 1), sua relação com o micro-habitat 

externo, observando a dinâmica de abertura e fechamento das bocas de tocas ao longo do 

tempo (capítulo 2). A temperatura das tocas será discutida, comparando-se as estações 

chuvosa e seca, em paisagens aberta e fechada (capítulo 3). Finalmente, apresentaremos uma 

revisão abrangente do comportamento de escavação em Rodentia (capítulo 4), buscando 

padrões específicos nos diversos grupos e incluindo as informações de Clyomys bishopi, 

apresentadas ao longo dos capítulos anteriores. O nível de análise deste último capítulo é o 

distal, da história evolutiva e de adaptação do comportamento de escavação e vida em tocas 

subterrâneas.  
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Em conjunto, esses capítulos apresentam uma discussão sobre a relação de C. bishopi 

de Itirapina com o ambiente subterrâneo e seu microambiente externo, que esperamos servir 

às ações de conservação da espécie e da área de Cerrado paulista, extremamente reduzida pela 

ação antrópica.  
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CONCLUSÕES GERAIS 

 Ao longo deste trabalho algumas questões proximais e distais dos comportamentos 

relacionados à vida subterrânea foram investigadas. No aspecto proximal podemos relacionar 

a arquitetura das tocas com seus usos pelo rato-de-espinho de cabeça larga, Clyomys bishopi. 

Também tivemos pistas de como a espécie usa o espaço subterrâneo e a relação com os 

eventos fora dela através da abertura e dinâmica no uso das bocas de toca. Conseguimos 

caracterizar a temperatura no interior dos sistemas subterrâneos e como interagem com o meio 

externo às tocas. Por último, olhamos para alguns aspectos distais da vida no subterrâneo, as 

relações com a socialidade dentro da ordem dos roedores e como C. bishopi está em relação 

às outras espécies conhecidas.  

 Ao escavar sistemas subterrâneos de C. bishopi foi possível atestar que possui 

sistemas tortuosos, complexos, com diversos túneis, em vários níveis de profundidade, com 

câmaras de ninho e de estocagem. Portanto a espécie usa o subterrâneo como meio de 

locomoção entre sítios de forrageamento, abrigo de predadores e estoque de alimentos. 

 Quanto às influências do ambiente em que os sistemas estão inseridos, vimos que 

diferem em complexidade, sendo mais complexos (maior ICC) em paisagens abertas. 

Suportando a hipótese de que usam os túneis para se locomover de forma segura. Os 

componentes dos sistemas podem variar entre as diferentes estações (chuva ou seca), como a 

profundidade máxima que podem atingir, que é maior na seca, e também encontramos relação 

entre a paisagem em que está inserido e o estoque de biomassa, que é maior na paisagem 

fechada do que na aberta e na estação da chuva do que na seca. 

 Quanto ao uso do espaço subterrâneo e as relações com a paisagem acima da terra a 

partir da dinâmica das bocas de tocas, foi possível verificar que as bocas das tocas não são 

abertas aleatoriamente, sendo preferencialmente abertas na direção em que recebem luz do 

sol, em pelo menos partes do dia (eixo Leste-Oeste). Além da associação com as palmeiras A. 

gearensis já conhecida, notamos uma possível concentração de bocas de toca ao redor das 

palmeiras Syagrus petrea, quando presentes. 

 Na relação estação climática e dinâmica das bocas, vimos que há influência da estação 

(seca/chuva) e da paisagem local em que boca foi aberta, na dinâmica de seu uso. Em metade 

das colônias observamos mais tocas abertas em locais sem proteção da paisagem na estação 

seca. Em uma delas (C4) essa chance é 50% maior da boca estar aberta na seca do que na 
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chuva. Na colônia situada na paisagem mais fechada (C12), sem solo exposto e com todas as 

bocas protegidas pela vegetação, as tocas estavam sempre abertas e aquelas que foram 

fechadas durante a seca reabriram na chuva. Levantamos a discussão de que uma boca de toca 

pouco aberta, que parece abandonada, poder estar sendo reaberta ou fechada de forma ativa 

pelos indivíduos habitantes dos sistemas.  

 O possível efeito da predação na dinâmica da colônia C3 pôde ser percebido pelo 

decaimento do número de bocas abertas ativas ao longo de um ano, logo após o registro de 

atividade de lobo e de javaporco na área. Suportando a hipótese de que pelo estado das bocas 

de tocas dos sistemas de C. bishopi é possível identificar áreas ativas e abandonadas. Também 

vimos a possível recolonização da área ao final do período desse trabalho com uma 

sinalização do aumento no número de bocas de toca em uso. 

 Sobre a temperatura interna das tocas, vimos que apresenta padrão circadiano (24 ± 4 

h) de oscilação com baixa amplitude (< 1 ºC), acrofase após o pôr do sol (maior temperatura 

entre 19 – 20h:05min) e temperatura média dentro da zona de conforto térmico da espécie (18 

e 28 ºC). Esses padrões não sofreram influência da estação climática quanto ao período ou 

amplitude térmica, mas sofreram influência da temperatura externa, que é maior dentro das 

tocas no verão e menor no inverno, como observado também no ambiente externo. Ademais, 

o pico de temperatura interna (acrofase) acontece 45 min mais cedo na área aberta no verão 

do que nos sistemas em área fechada ou no inverno em qualquer área. 

 O interior dos sistemas subterrâneos oferece temperatura mais estável, inclusive 

durante a noite quando registramos temperaturas mais elevadas do que do lado de fora, de 

forma significativa no inverno logo antes do amanhecer e, a qualquer horário da noite no 

verão. Portanto, oferecem microclima ameno com diferenças térmicas menores do que as 

condições de estresse térmico fora delas. 

 Após levantamento da literatura em 63 espécies das cinco subordens de Rodentia, 

vimos que sistemas subterrâneos estão presentes em espécies de hábitos sociais ou solitárias, 

subterrâneas estritas ou com hábitos fossoriais. Quanto aos padrões destes sistemas e as 

relações com a complexidade e organização social na ordem, vimos que a organização 

espacial pode ser simples com sistemas contendo uma boca de toca e túnel sem câmaras, até 

sistemas mais complexos em diferentes níveis contendo de duas a mais de 500 bocas de toca, 

vários níveis de túneis (andares), ou arranjos inclinados com diversas profundidades. Sistemas 

com eixos mais retilíneos ou de padrões circulares com pelo menos uma câmara de ninho 
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variando no número e presença das câmaras de estocagem e latrinas e ocuparem área de até 

2,8 km
2
 também foram observados.  

 A complexidade parece ser maior em espécies subterrâneas senso estrito, eussociais e 

nas solitárias de ambiente árido; intermediária em espécies em todas as faixas estudadas de 

clima: temperado, alpino, tropical, semiárido e árido e; a menor complexidade de sistemas 

está nas espécies de ambientes mais amenos. A vida subterrânea é anterior à emergência dos 

roedores e as diferentes estratégias sociais parecem se manter tanto em grupos mais novos 

como nos antigos, com sinais filogenéticos, ficando ainda hipóteses a serem testadas. 

 Além das hipóteses já levantadas sobre a relação organização e uso do espaço 

subterrâneo e a vida social (AFDH, EBH, dureza do solo), parece haver um arranjo de 

pequenos sistemas subterrâneos concentrados em colônias num balanço entre uso do 

subterrâneo, as características do ambiente e vantagens à manutenção de algum grau de vida 

social, que ainda precisa ser testada. 

 Finalmente, parece que as pressões fisiológicas e ecológicas que o ambiente do 

cerrado exercem sobre Clyomys bishopi podem ter favorecido os hábitos subterrâneos com 

sistemas complexos que interagem com as diferentes pistas ambientais, como diferenças entre 

estações e paisagens, num ambiente com conforto térmico e caminho seguro até fontes de 

recursos. O arranjo em agregações, as colônias de sistemas subterrâneos, que são dinâmicas 

com uso otimizado das bocas abrindo e fechando de acordo com mudanças ambientais: 

sazonais, de paisagem local e recursos, podem ter relação com a manutenção da vida social, 

num trade off entre custos de escavação, da vida social e as vantagens conferidas na defesa 

dos recursos e contra predadores. 

Perspectivas futuras 

 Este trabalho deixa muitas questões a serem respondidas no futuro. Quanto à 

arquitetura das tocas de C. bishopi, acreditamos que um número amostral maior e a 

quantificação dos recursos possa revelar melhor se há correlação entre os parâmetros de 

complexidade dos sistemas e os ecológicos. Considerar a distância entre as bocas e a palmeira 

A. gearensis permitiria testar se essa diferença está em acordo com o que foi postulado na 

revisão crítica de Pyke (1984) e de Vlek (1981) entre disponibilidade de recursos e 

complexidade dos sistemas. Sendo esta palmeira o principal recurso alimentar deste roedor 

(Bueno et al., 2004, Vieira, 1997), esperamos que próximo às palmeiras haja mais túneis, num 
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sistema com padrão geral mais arredondado (maiores IL e ICC), demonstrando um padrão 

local de busca pelo recurso. 

 Conseguir identificar e armadilhar todas as bocas de uma área pode nos dizer quantos 

indivíduos efetivamente usam um sistema subterrâneo ou um complexo de sistemas, uma 

colônia. Escavar todas as bocas de uma colônia pode também nos levar a essas conclusões. 

Além de realizar análises do material genético coletado nos sistemas. 

 Para verificar variáveis ecológicas que influenciam a abertura das bocas de toca numa 

colônia, podemos considerar a relação espacial da boca com a vegetação em que está inserida 

e as palmeiras Syagrus petrea; a organização dos sistemas em outras fitofisionomias do 

cerrado e a relação com a granulação do solo. Assim como avaliar quantitativamente a 

disponibilidade de recursos presentes, pesando ou a partir da quantidade de cobertura vegetal 

numa área de colônia e sua relação com a dinâmica de uso das bocas dessas tocas. 

 Na caracterização do microclima dos sistemas subterrâneos de C. bishopi podemos 

registrar a UR do ar na toca e compará-lo com o meio externo nas diferentes estações do ano. 

Também a variação da temperatura em diferentes profundidades de um mesmo sistema de 

tocas e assim, testar a hipótese de que em profundidades superiores a 50 cm a variação da 

temperatura é insignificante e com UR próxima da saturação. 

 No panorama do uso de tocas dentro da Ordem Rodentia, é necessário realizar 

levantamento que preencha as lacunas que ficaram a respeito de outras espécies escavadoras 

de tocas, das características climáticas e de solo da região em que ocorrem, são passos 

importantes a serem dados para uma revisão mais completa das condições distais relacionadas 

ao comportamento de escavação de tocas Finalmente, uma metanálise permitirá testar a 

hipótese da vida no ambiente subterrâneo e o arranjo em colônias.  
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