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RESUMO 

 

Este estudo investigou a influência de fatores intrínsecos e extrínsecos sobre a ecologia 

alimentar e o comportamento de forrageamento do lagarto “cauda-de-chicote” (whiptail) 

Ameivula aff. ocellifera, uma espécie nova com ampla distribuição na Caatinga, e que está em 

fase de descrição. Em atendimento aos objetivos, a Dissertação foi estruturada na forma de 

dois capítulos, os quais correspondem a artigos científicos, um já publicado e o outro a ser 

submetido à publicação. No Capítulo 1 são analisadas a composição geral da dieta, a relação 

entre o tamanho corporal dos lagartos e o tamanho das presas consumidas, e a ocorrência de 

diferenças sexuais e ontogenéticas na dieta. O Capítulo 2 contempla a composição da dieta em 

termos sazonais, durante duas estações chuvosas intercaladas por uma estação seca, e análise 

quantitativa do comportamento de forrageamento durante dois períodos distintos. A 

composição da dieta foi identificada através da análise do conteúdo estomacal de lagartos (N 

= 111) coletados mensalmente por busca ativa entre setembro de 2008 e agosto de 2010, na 

Estação Ecológica do Seridó (ESEC Seridó), estado do Rio Grande do Norte. O 

comportamento de forrageamento foi investigado durante um mês chuvoso e um mês seco do 

ano de 2012 também na ESEC Seridó, avaliando-se a porcentagem do tempo gasta em 

movimento (PTM), o número de movimentos por minuto (MPM) e taxa de captura de presas 

pelos lagartos (N = 28) durante o forrageamento. A principal categoria de presa na dieta de 

Ameivula aff. ocellifera foi Larvas de insetos, seguido por Orthoptera, Coleoptera e Araneae. 

Térmitas (Isoptera) foram importantes somente em número, com contribuição volumétrica 

desprezível (<2%) e baixa frequência de ocorrência, um traço incomum entre os lagartos 

whiptails. Machos e fêmeas não diferiram nem na composição da dieta nem no 

comportamento de forrageamento. Adultos e juvenis se alimentaram de categorias de presa 

similares, mas diferiram no tamanho das presas. Os tamanhos máximo e mínimo das presas 

foram positivamente correlacionados com o tamanho dos lagartos, sugerindo que na 

população estudada os indivíduos sofrem uma mudança ontogenética na dieta, consumindo 

itens alimentares maiores à medida que crescem, e ao mesmo tempo excluindo presas 

menores. A dieta apresentou diferenças sazonais significativas; durante as duas estações 

chuvosas (2009 e 2010), as presas predominantes na dieta foram Larvas de inseto, Coleoptera 

e Orthoptera, enquanto na estação seca as presas predominantes foram Larvas de inseto, 

Hemiptera, Araneae e Orthoptera. O grau de mobilidade das presas consumidas durante as 

estações chuvosas foi menor, principalmente devido ao maior consumo de larvas (presas 

altamente sedentárias) durante esses períodos. A largura de nicho da população foi maior na 
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estação seca, confirmando a predição teórica de que quando o alimento é escasso, as dietas 

tendem a ser mais generalizadas. Considerando a amostra total, Ameivula aff. ocellifera 

apresentou 61,0 ± 15,0% PTM, 2,03 ± 0,30 MPM, e capturou 0,13 ± 0,14 presas por minuto. 

O modo de forrageamento foi similar ao encontrado para outros lagartos whiptails quanto a 

PTM, mas MPM foi relativamente superior. Diferenças sazonais foram verificadas quanto a 

PTM, que foi significativamente maior na estação chuvosa (66,4 ± 12,1) que na estação seca 

(51,5 ± 15,6). É possível que essa diferença represente um ajuste comportamental em resposta 

à variação sazonal na abundância e tipos de presas disponíveis no ambiente nas diferentes 

estações. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Artrópodes; Lagartos; Largura de Nicho; Ontogenia; Plasticidade 

comportamental; Sazonalidade. 
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ABSTRACT 

 

This study investigated the influence of intrinsic and extrinsic factors on the feeding ecology 

and foraging behavior of the whiptail lizard Ameivula aff. ocellifera, a new species widely 

distributed in the Brazilian Caatinga, and that is in process of description. In attendance to the 

objectives, the Dissertation was structured in two chapters, which correspond to scientific 

articles, one already published and the other to be submitted for publication. In Chapter 1 

were analyzed the general diet composition, the relationship between lizard size and prey size, 

and the occurrence of sexual and ontogenetic differences in the diet. Chapter 2 contemplates a 

seasonal analysis of diet composition during two rainy seasons interspersed with a dry season, 

and the quantitative analysis of foraging behavior during two distinct periods. The diet 

composition was determined through stomach analysis of lizards (N = 111) collected monthly 

by active search, between September 2008 and August 2010, in the Estação Ecológica do 

Seridó (ESEC Seridó), state of Rio Grande do Norte. Foraging behavior was investigated 

during a rainy and a dry month of 2012 also in ESEC Seridó, by determining percent of time 

moving (PTM), number of movements per minute (MPM) and prey capture rate by the lizards 

(N = 28) during foraging. The main prey category in the diet of Ameivula aff. ocellifera was 

Insect larvae, followed by Orthoptera, Coleoptera and Araneae. Termites (Isoptera) were 

important only in numeric terms, having negligible volumetric contribution (<2%) and low 

frequency of occurrence, an uncommon feature among whiptail lizards. Males and females 

did not differ neither in diet composition nor in foraging behavior. Adults and juveniles 

ingested similar prey types, but differed in prey size. Maximum and minimum prey sizes were 

positively correlated with lizard body size, suggesting that in this population individuals 

experience an ontogenetic change in diet, eating larger prey items while growing, and at the 

same time excluding smaller ones. The diet showed significant seasonal differences; during 

the two rainy seasons (2009 and 2010), the predominant prey in diet were Insect larvae, 

Coleoptera and Orthoptera, while in the dry season the predominant prey were Insect larvae, 

Hemiptera, Araneae and Orthoptera. The degree of mobility of consumed prey during the 

rainy seasons was lower, mainly due to a greater consumption of larvae (highly sedentary 

prey) during these periods. Population niche breadth was higher in the dry season, confirming 

the theoretical prediction that when food is scarce, the diets tend to be more generalized. 

Considering the entire sample, Ameivula aff. ocellifera showed 61,0 ± 15,0% PTM, 2,03 ± 

0,30 MPM, and captured 0,13 ± 0,14 per minute. Foraging mode was similar to that found for 

other whiptail lizards regarding PTM, but MPM was relatively superior. Seasonal differences 
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were verified for PTM, which was significantly higher in the rainy season (66,4 ± 12,1) than 

in the dry season (51,5 ± 15,6). It is possible that this difference represents a behavioral 

adjustment in response to seasonal variation in the abundance and types of prey available in 

the environment in each season. 

 

KEYWORDS: Arthropods; Lizards; Niche breadth; Ontogeny; Behavioral plasticity; 

Seasonality. 
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INTRODUÇÃO GERAL 

 

1 Ecologia de lagartos na Caatinga: histórico e perspectivas 

O Domínio Morfoclimático das Caatingas (sensu AB’SABER, 1974) compreende 

o único bioma exclusivamente brasileiro, e ocupa uma área total de cerca de 800.000 km
2
, 

incluindo partes dos estados do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, 

Alagoas, Sergipe, Bahia e Minas Gerais (VELLOSO et al., 2002). Por constituir a região 

proporcionalmente menos estudada dentre as regiões naturais brasileiras, ser o bioma menos 

protegido por Unidades de Conservação, e passar por um extenso processo de alteração e 

deterioração ambiental provocadas pelo uso insustentável dos seus recursos naturais, a 

Caatinga é um dos biomas brasileiros mais ameaçados atualmente, tornando o estudo e a 

conservação de sua diversidade biológica um dos maiores desafios para a ciência brasileira 

(TABARELLI & SILVA, 2003). 

No que diz respeito aos estudos sobre ecologia de lagartos nas Caatingas, as 

primeiras observações ecológicas sobre as espécies mais comuns estão resumidas no trabalho 

clássico de VANZOLINI et al. (1980). Posteriormente, Laurie J. Vitt realizou estudos de 

campo durante um período prolongado na região de Exu, no estado de Pernambuco, cujos 

resultados sobre os lagartos estão publicados em VITT & LACHER (1981), VITT (1981, 

1982a, 1982b, 1983a, 1983b, 1985, 1995), VITT & BALLINGER (1982), e VITT & 

BLACKBURN (1983), incluindo dados ecológicos detalhados acerca das espécies mais 

comuns. Essas informações ecológicas, embora restritas a apenas uma área, por muito tempo 

constituíram as únicas referências sobre ecologia de lagartos das Caatingas. Na década de 

1980, Miguel T. Rodrigues realizou estudos na região de dunas arenosas do Rio São 

Francisco, os quais revelaram que esta área constitui um importante centro de endemismos de 

lagartos, cujos resultados estão resumidos em RODRIGUES (1996); cabe ressaltar, 

entretanto, que este trabalho não tratou da ecologia das espécies. Recentemente, ROCHA & 

RODRIGUES (2005) realizaram um estudo ecológico com uma comunidade de lagartos das 

dunas do Rio São Francisco, descrevendo o padrão de utilização dos recursos alimentares e 

espaciais pelas espécies. 

O reconhecimento das regiões do Cariri paraibano e do Seridó potiguar como 

Áreas Prioritárias para a Conservação dos Répteis das Caatingas (RODRIGUES et al., 2002, 

2004), aliada à escassez de estudos ecológicos, subsidiou a aprovação e destinação de 

recursos do CNPq para um Programa Ecológico de Longa Duração (PELD/Caatinga: estrutura 

e funcionamento, Processo n° 521134/01-3) para essas regiões por um período de 10 anos. A 
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partir de 2002, então, iniciou-se uma série de estudos tendo como objetivos averiguar a 

variação da história natural e dos parâmetros populacionais das espécies de répteis, 

especialmente de lagartos e serpentes. Parte dos resultados desse projeto foi publicada 

resumidamente em FREIRE et al. (2009), com algumas informações inéditas sobre a ecologia 

de populações de lagartos habitantes da região do Seridó do Rio Grande do Norte, incluindo 

os pares de espécies simpátricas e sintópicas Tropidurus hispidus e T. semitaeniatus (Família 

Tropiduridae), Phyllopezus pollicaris e P. periozus (Família Phyllodactylidae). Recentemente, 

outros trabalhos referentes à ecologia e comportamento de lagartos da Caatinga potiguar, 

também resultantes do PELD/Caatinga, foram publicados, referentes às espécies de 

Tropidurus (RIBEIRO et al., 2008, 2010, 2012; KOLODIUK et al., 2009, 2010; RIBEIRO & 

FREIRE, 2009a, 2009b, 2010, 2011; SALES et al., 2011a), Ameiva ameiva (SALES et al., 

2011b, 2011c), Micrablepharus maximiliani (GOGLIATH et al., 2010) e Ameivula aff. 

ocellifera (RIBEIRO et al., 2011). Os estudos ecológicos vinculados ao PELD se 

consolidaram em 2011, com a realização de um monitoramento da comunidade de lagartos do 

Seridó e avaliação de padrões na utilização dos recursos pelas espécies (ANDRADE, 2011), 

cujos resultados estão submetidos para publicação. 

 

2 A família Teiidae e os lagartos “cauda-de-chicote” 

A família de lagartos Teiidae possui distribuição nas Américas, do norte dos 

Estados Unidos até o Chile e Argentina, incluindo várias espécies insulares (PIANKA & 

VITT, 2003; VITT & CALDWELL, 2009). Com exceção dos gêneros de lagartos 

semiaquáticos Dracaena e Crocodilurus, os teídeos são em sua maioria estritamente terrestres 

(VITT & CARVALHO, 1992; VITT & PIANKA, 2004), embora algumas poucas espécies 

apresentem algum grau de arborealidade (e.g. VITT, 1991; VITT et al., 1997a). Todos os 

teídeos são muito semelhantes morfologicamente: possuem um corpo aerodinâmico, alongado 

e fusiforme, cauda longa em forma de chicote, membros relativamente longos e cabeças 

terminando em focinhos pontudos, características que estão relacionadas com o modo de 

forrageamento e a tática de fuga de predadores, que usualmente envolvem manutenção da 

cautela e da velocidade de corrida (VITT & PRICE, 1982; VITT et al., 2000; MESQUITA & 

COLLI, 2003a). O dimorfismo sexual no tamanho e na forma do corpo está disseminado na 

maioria dos teídeos, com os machos possuindo dimensões do corpo e cabeça maiores que as 

fêmeas (ANDERSON & VITT, 1990; Figura 1D). Quanto ao hábito alimentar, são todos 

forrageadores ativos, movimentando-se continuamente na busca de alimento, utilizando, além 

da visão, pistas químicas na detecção e discriminação das presas (COOPER, 1995; VITT & 
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PIANKA, 2004). São termorreguladores heliotérmicos e, quando ativos, mantêm temperaturas 

relativamente elevadas (usualmente entre 37 e 40°C), que são necessárias para sustentar a alta 

taxa de movimentação (BERGALLO & ROCHA, 1993; MESQUITA & COLLI, 2003b; 

MENEZES & ROCHA, 2011). Tais requerimentos térmicos acabam restringindo o período de 

atividade às horas mais quentes do dia, e a distribuição no espaço; consequentemente, os 

teídeos são mais diversos e abundantes em áreas abertas, que proporcionam microhabitats 

com fontes de calor ideais para a termorregulação (SARTORIUS et al., 1999; VITT et al., 

2000). 

Os lagartos “cauda-de-chicote” (whiptail lizards ou whiptails; Figuras 1 e 2) 

compreendem um grupo de espécies na família Teiidae de pequeno tamanho corporal (menos 

de 100 mm em comprimento rostro-cloacal), forrageadoras ativas e habitantes de áreas abertas 

do norte dos Estados Unidos até o sul da Argentina, ocupando diversas comunidades 

ecológicas (REEDER et al., 2002). Em virtude da abundância e natureza conspícua dos 

lagartos “cauda-de-chicote”, um grande número de estudos ecológicos e de história natural 

tem sido efetuado com as espécies desse grupo desde a década de 1970 (e.g. PIANKA, 1970; 

WRIGHT & VITT, 1993; MESQUITA & COLLI, 2003a, 2003b; MENEZES & ROCHA, 

2011). Antes de 2002, cerca de 50 espécies de whiptails estavam todas reunidas em seis 

grupos no grande gênero polifilético Cnemidophorus (LOWE et al. 1970), com as espécies 

sul-americanas reunidas no grupo C. lemniscatus (WRIGHT 1993). REEDER et al. (2002) 

revalidaram o gênero Aspidoscelis e transferiram todas as espécies de whiptails para esse 

gênero, exceto o grupo polifilético C. lemniscatus, que permaneceu no gênero 

Cnemidophorus. Adicionalmente, REEDER et al. (2002) identificaram quatro linhagens não 

relacionadas de Cnemidophorus na América do Sul: (i) complexo C. lemniscatus + C. 

murinus, (ii) complexo C. lacertoides, (iii) complexo C. ocellifer, e (iv) complexo C. 

longicauda. Recentemente, numa revisão taxonômica da morfologia dos teídeos, HARVEY et 

al. (2012) propuseram os gêneros Ameivula, Aurivela e Contomastix para os antigos 

complexos C. ocellifer, C. longicauda e C. lacertoides, respectivamente, com o objetivo de 

resolver o polifiletismo do gênero Cnemidophorus. Dessa forma, apesar da grande 

similaridade morfológica e ecológica entre as espécies, atualmente os lagartos cauda-de-

chicote estão distribuídos em cinco gêneros não relacionados: Aspidoscelis (Figura 1A e 1B) 

nas Américas do Norte e Central, e Cnemidophorus (Figura 1C e 1D), Aurivela (Figura 1E), 

Contomastix (Figura 1F) e Ameivula (Figura 2) na América do Sul. 
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Figura 1 – Alguns representantes de espécies de lagartos “cauda-de-chicote” nas Américas. (A) 

Aspidoscelis marmorata (Texas, EUA; foto de T.L.Hibbits); (B) Aspidoscelis deppei (Montagua 

Valley, Guatemala; foto de T. Schrei); (C) Cnemidophorus lemniscatus (Magdalena, Colômbia; foto 

de D. Smyth); (D) Cnemidophorus flavissimus (Isla Real, Arquipélago de Los Frailes, Venezuela; foto 

de O.Lasso); (E) Aurivela longicauda (Rio Negro, Argentina; foto de J.Prieto); (F) Contomastix 

vacariensis (Rio Grande do Sul, Brasil; foto de A.Kwet). Fotos extraídas de HARVEY et al. 2012. 
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Figura 2 – Riqueza de espécies do gênero Ameivula no Brasil. (A) A. jalapensis (Jalapão, Tocantins; 

foto de F.G.R. França); (B) Ameivula aff. abaetensis (Parque Nacional Serra de Itabaiana, Sergipe; 

foto de C.B. de Carvalho); (C) A. confusioniba (Parque Nacional da Serra das Confusões, Piauí; foto 

de M.T. Rodrigues); (D) A. venetacauda (Parque Nacional da Serra das Confusões, Piauí; foto de M.T. 

Rodrigues); (E) A. nigrigula (Santo Inácio, Bahia; foto de M.T. Rodrigues); (F) A. cyanura (Morro do 

Chapéu, BA; foto de M.T. Rodrigues). Fotos extraídas de COLLI et al. 2009 (A), HARVEY et al. 

2012 (B), ARIAS et al. 2011a (C e D), 2011b (E e F). 

 

O gênero Ameivula (antigo grupo de espécies Cnemidophorus ocellifer) está 

distribuído do nordeste do Brasil (sul do Rio Amazonas) até o norte da Argentina, e inclui 

atualmente onze espécies (ARIAS et al., 2011b; CABRERA, 2012). O gênero inclui Ameivula 

ocellifera (Spix, 1825), espécie artificialmente definida e amplamente distribuída no Cerrado 
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do Brasil central (VITT, 1991; MESQUITA & COLLI, 2003a), na Caatinga do nordeste do 

Brasil (VANZOLINI et al., 1980; VITT, 1995; MENEZES et al., 2011) e em restingas ao 

longo da costa nordeste brasileira (DIAS & ROCHA, 2007). Exceto A. ocellifera, as outras 

dez espécies do gênero (muitas delas anteriormente confundidas com A. ocellifera) foram 

descritas nos últimos anos para restingas da costa brasileira (A. nativo – ROCHA et al., 1997; 

A. littoralis –  ROCHA et al., 2000a; A. abaetensis – DIAS et al., 2002), Cerrado (A. 

mumbuca – COLLI et al., 2003a; A. jalapensis – COLLI et al., 2009), Caatinga (A. 

confusioniba e A. venetacauda – ARIAS et al., 2011a; A. cyanura e A. nigrigula – ARIAS et 

al., 2011b) e Chaco paraguaio e argentino (A. abalosi – CABRERA, 2012). Apesar desse 

esforço prolongado, a riqueza de espécies de Ameivula ainda está longe de ser bem conhecida, 

com muitas populações na América do Sul ainda esperando diagnoses apropriadas (ARIAS et 

al., 2011b). 

A espécie objeto desta dissertação pertence ao gênero Ameivula e, anteriormente, 

foi tratada como A. ocellifera na ESEC Seridó (FREIRE et al., 2009), com base na descrição 

de VANZOLINI et al. (1980). No entanto, alguns caracteres morfológicos diferem da amostra 

de A. ocellifera proveniente da localidade-tipo (Salvador-BA), analisada por ARIAS et al. 

(2011a, 2011b). O dicromatismo sexual da população da ESEC se assemelha bastante com o 

descrito para Ameivula nigrigula (ARIAS et al., 2011b), pois os juvenis possuem coloração 

dorsal marrom claro com listras dorsolaterais marrom escuro (Figura 3C), enquanto os adultos 

adquirem coloração esverdeada no dorso e flancos; as fêmeas mantêm as listras dorsolaterais 

na idade adulta, as quais são perdidas nos machos adultos (Figura 3A e 3B). Outra 

característica marcante da população da ESEC Seridó é que tanto os machos quantos as 

fêmeas adquirem uma coloração vermelha ferrugínea na região gular e peitoral quando 

atingem a idade adulta (nos juvenis o ventre é todo branco); nos machos, a coloração chega a 

se espalhar por todo o ventre (Figura 3D). De acordo com F. ARIAS (com. pess.), essa 

espécie, que possui ampla distribuição na Caatinga dos estados do Rio Grande do Norte, 

Paraíba, Pernambuco, Ceará, Piauí e leste do Maranhão, e que foi previamente diagnosticada 

como A. ocellifera por VANZOLINI et al. (1980), é na realidade uma espécie nova, que está 

em processo de descrição. Por isso, nesta Dissertação, a espécie será tratada como Ameivula 

aff. ocellifera. No Capítulo 1, que já está publicado, a espécie ainda é tratada como 

Cnemidophorus ocellifer. 
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Figura 3 – Ameivula aff. ocellifera na Estação Ecologica do Seridó. (A) Macho adulto; (B) Fêmea 

adulta; (C) Juvenil; (D) Vista ventral de um macho adulto, mostrando a coloração avermelhada 

espalhada por todo o ventre. Fotos do autor (R.F.D. Sales). 

 

3 Ecologia alimentar de lagartos: variações sazonais, sexuais e ontogenéticas 

Fatores intrínsecos e extrínsecos têm sido identificados como exercendo forte 

influência sobre a ecologia alimentar de lagartos (PIANKA, 1986). Entre os fatores 

intrínsecos, o modo de forrageamento, o sexo e a ontogenia influenciam fortemente a 

composição da dieta (SCHOENER, 1967; HUEY & PIANKA, 1981; VITT, 2000), devido a 

diferenças comportamentais e/ou de tamanho corporal entre os indivíduos. A pluviosidade e 

as flutuações sazonais na disponibilidade de recursos alimentares no ambiente estão entre os 

fatores extrínsecos mais importantes (PIANKA, 1970; MAGNUSSON & SILVA, 1993; 

ROCHA, 1996; MAIA et al., 2011). 

As consequências do tamanho corporal sobre a ecologia alimentar têm sido 

investigadas por vários autores em diversos grupos taxonômicos (e.g. PETERS, 1983; 

LYNCH, 1985; VÉZINA, 1985; SCHARF et al., 2000; BRÄNDLE & BRANDL, 2001; 

COSTA et al., 2008). Em alguns casos, o predador exclui itens menores da dieta à medida que 

cresce, e ao mesmo tempo adiciona itens maiores, de tal forma que tanto o tamanho mínimo 

quanto o tamanho máximo das presas consumidas aumentam com o tamanho do predador em 
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taxas similares (Cenário 1 – e.g. COSTA et al., 2008; COSTA, 2009). Em outros casos, o 

predador adiciona itens maiores à sua dieta à medida que cresce, mas continua a ingerir presas 

pequenas; uma relação positiva entre o tamanho corporal do predador e o tamanho máximo 

das presas ocorre, no entanto o tamanho mínimo das presas permanece constante ou aumenta 

numa inclinação muito menor (Cenário 2 – e.g. SCHARF et al., 2000; SALES et al., 2011b). 

Finalmente, o predador pode não adicionar itens alimentares maiores na dieta à medida que 

cresce; neste caso, os tamanhos mínimo e máximo das presas não são correlacionados com o 

tamanho do predador (Cenário 3 – e.g. VITT et al., 1997b; COLLI et al., 2003b). 

O primeiro cenário é o mais consistente com a teoria do forrageamento ótimo – 

TFO (MacARTHUR & PIANKA, 1966; SCHOENER, 1971), porque neste caso o predador 

está maximizando sua taxa de obtenção de energia direcionando-se a presas grandes. 

Recentemente, COSTA et al. (2008) mostraram evidências de que este cenário está 

disseminado entre os lagartos (excluindo especialistas na dieta, ou seja, aquelas espécies em 

que uma única categoria de presa contribui com mais de 80% na composição total da dieta). 

Inversamente, SALES et al. (2011b) encontraram suporte para o segundo cenário numa 

população do lagarto teídeo Ameiva ameiva na Caatinga do Nordeste do Brasil, onde o 

tamanho máximo das presas foi positivamente correlacionado com o tamanho corporal dos 

lagartos, mas o tamanho mínimo das presas permaneceu constante. Em relação ao terceiro 

cenário, ele é esperado para populações de lagartos especialistas no consumo de pequenas 

presas como térmitas e formigas, por exemplo algumas espécies de Tropidurus (VITT & 

ZANI, 1996; VITT et al., 1997b), Gymnodactylus (COLLI et al., 2003b) e de lagartos “cauda-

de-chicote” (TEIXEIRA-FILHO et al., 2003). 

Levando em consideração a forte influência do tamanho corporal na ecologia 

alimentar, diferenças sexuais na dieta podem ocorrer em espécies de lagartos onde um dos 

sexos é maior que o outro, e assim pode consumir presas maiores (SCHOENER, 1967). 

Entretanto, muitos estudos não têm encontrado diferenças sexuais significativas nos tipos e 

tamanhos das presas consumidas (e.g. ZALUAR & ROCHA, 2000; KOLODIUK et al., 2010; 

SALES et al., 2011b). Já diferenças entre adultos e jovens, principalmente no tamanho das 

presas, são mais marcantes e amplamente reportadas, e geralmente atribuídas à limitação 

morfológica dos jovens a uma menor amplitude de presas potenciais (PETERS, 1983; 

VÉZINA, 1985; VITT, 2000). 

No que diz respeito aos fatores ambientais (extrínsecos), a pluviosidade e a 

disponibilidade de alimento exercem forte influência sobre a ecologia alimentar. Em 

ambientes com forte sazonalidade, como a Caatinga, a produtividade local está sujeita à 
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umidade e ciclos de pluviosidade (JANZEN & SCHOENER, 1968; BALLINGER & 

BALLINGER, 1979; DUNHAM, 1981) e, dessa forma, a abundância de artrópodes tende a 

ser maior na estação chuvosa (VASCONCELLOS et al., 2010). Uma das predições da teoria 

do forrageamento ótimo – TFO (MACARTHUR & PIANKA 1966; SCHOENER 1971) é a 

de que quando o alimento é escasso, as dietas dos indivíduos tendem a ser mais generalizadas, 

enquanto que quando a disponibilidade de alimento é abundante, a dietas se tornam mais 

seletivas na direção das presas mais rentáveis. Essa predição, uma das mais robustas 

empiricamente da TFO (PERRY & PIANKA 1997), tem sido suportada em alguns estudos 

realizados com populações de lagartos (PIANKA, 1970; DURTSCHE 1995; MAIA et al. 

2011; SALES et al. 2011b). 

 

4 Comportamento de forrageamento em lagartos 

A obtenção de alimento toma uma grande porção do tempo de um animal, e é um 

fator chave na sua ecologia. Tendo em vista que a aquisição de alimento é altamente 

dependente do comportamento do animal, as estratégias alimentares e modos de 

forrageamento têm atraído a atenção dos pesquisadores em diversas áreas da zoologia. O 

comportamento de forrageamento de lagartos insetívoros passou a receber grande interesse de 

vários herpetólogos a partir do início da década de 1960. EVANS (1961) foi um dos primeiros 

autores a documentar que muitas espécies de lagartos gastam grande parte do seu tempo se 

locomovendo ativamente pelo habitat em busca de presas sedentárias ou crípticas, enquanto 

que outras espécies permanecem paradas por longos períodos de tempo, e capturam presas 

móveis que entram no seu campo de visão. Esses dois métodos distintos de aquisição de 

alimento foram reconhecidos como modos de forrageamento distintos por PIANKA (1966) e 

SCHOENER (1971), denominados de forrageamento amplo ou ativo (forrageadores ativos – 

FA), e forrageamento de tocaia ou senta-e-espera (forrageadores senta-e-espera – FSE). Essa 

visão dicotômica dos modos de forrageamento foi reconhecida como artificial (PIANKA, 

1973), mas o seu uso foi adotado por muitos autores, uma vez que as espécies de lagartos 

estudadas frequentemente pareciam fortemente polarizadas em um dos dois modos de 

forrageamento (PIANKA, 1966, 1973; STAMPS, 1977; VITT & CONGDON, 1978; 

BARBAULT & MAURY, 1981). 

HUEY & PIANKA (1981) propuseram que os modos de forrageamento (FA x 

FSE) possuem uma variedade de importantes correlatos ecológicos, morfológicos e 

comportamentais. O trabalho de HUEY & PIANKA e outros contemporâneos ou posteriores 

mostraram empiricamente que, em comparação aos lagartos FSE, os FA gastam mais energia, 
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mas que é compensada por uma maior aquisição energética (ANDERSON & KARASOV, 

1981; NAGY et al., 1984), possuem maior resistência (HUEY et al., 1984; MILES et al., 

2007), são mais prováveis de consumir presas sedentárias, escondidas ou de distribuição 

agregada (HUEY & PIANKA, 1981; mas ver PERRY, 2007), possuem formas corporais mais 

delgadas e massas relativas da ninhada menores (VITT & CONGDON, 1978), dependem 

mais da velocidade do que da camuflagem para evitar predadores (VITT & PRICE, 1982), e 

comumente utilizam além da visão, pistas químicas para detectar e discriminar presas 

(COOPER, 1995). 

As primeiras discussões sobre o comportamento de forrageamento não focaram 

em maneiras de quantifica-lo, apresentando estritamente descrições qualitativas e subjetivas 

para determinar se uma espécie era FA ou FSE (PERRY, 2007). O avanço no estudo de um 

maior número de espécies de lagartos levou à constatação de que algumas espécies não 

podiam facilmente ser categorizadas como FA ou FSE, e alguns autores sugeriram categorias 

adicionais. REGAL (1978), seguido por POUGH (1983), por exemplo, ofereceram uma visão 

tricotômica dos modos de forrageamento, incluindo uma categoria intermediária (cruiser 

foragers) entre os extremos FA e FSE. 

PIANKA et al. (1979) foram os primeiros autores a utilizar parâmetros 

quantitativos para descrever o comportamento de forrageamento: (1) velocidade; (2) número 

de movimentos por minuto (MPM); e (3) porcentagem do tempo gasta em movimento (PTM). 

Trabalhos subsequentes mostraram que a velocidade é influenciada pelo tamanho corporal e a 

pela estrutura (patchiness) do habitat, e dessa forma acaba não sendo um bom índice 

comparativo para o comportamento de forrageamento (PERRY et al., 1990; COOPER et al., 

2001). Os outros dois índices (MPM e PTM) se tornaram amplamente utilizados para 

descrever o comportamento de forrageamento de lagartos (HUEY & PIANKA, 1981; PERRY 

et al., 1990; WERNER et al., 1997; PERRY, 1999; GREEF & WHITING, 2000; COOPER et 

al., 2001, 2005; REILLY et al., 2007). Em adição, COOPER & WHITING (2000) 

propuseram um novo índice, porcentagem de ataques sobre presas que ocorrem quando o 

predador está em movimento (PAM), mas que ainda possui poucos dados coletados para 

permitir análises comparativas (PERRY, 2007). 

Embora a comparação de dois tipos discretos de modos de forrageamento tenha se 

mostrado bastante útil para a investigação dos correlatos (“consequências”) do modo de 

forrageamento, alguns autores reconheceram que os dois modos (FA e FSE) podiam 

meramente representar extremos de um gradiente de modos. MAGNUSSON et al. (1985) e 

PIETRUSZKA (1986), com base em índices quantitativos do comportamento de 
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forrageamento, estiveram entre os primeiros autores a sugerir a existência de um contínuo de 

táticas de forrageamento ao invés de uma dicotomia. PERRY et al. (1990), no estudo com 

lacertídeos israelenses, também sugeriu a existência de um contínuo. Essa visão de um 

contínuo de modos ganhou força com o trabalho de PERRY (1999), que concluiu que: (i) os 

Iguania e Gekkota são fortemente caracterizados por um estilo de vida sedentário, com baixos 

valores de PTM e MPM; (ii) os Autharchoglossa exibem uma grande amplitude de 

comportamentos de forrageamento, incluindo tanto espécies com intensidades de movimento 

altas quanto espécies com baixas intensidades; no entanto, espécies filogeneticamente 

próximas tendem a exibir comportamentos similares; e (iii) nenhuma bimodalidade ou 

dicotomia foi demonstrada. PERRY (2007) reexaminou os dados de PERRY (1999), 

acrescentando novos dados de forrageamento obtidos após 1999 (COOPER & WHITING, 

1999; EIFLER & EIFLER, 1998, 1999; IRSCHICK, 2000; COOPER et al., 2001; 

ELLINGER et al., 2001; MORI & RANDRIAMAKASO, 2002; WYMANN & WHITING, 

2002),  e obteve a mesma conclusão, com os resultados não indicando a existência de 

bimodalidade, tanto para PTM quanto para MPM. 

Embora haja atualmente um consenso em desenvolvimento (embora alguns 

autores ainda discordem; e.g. HUEY & PIANKA, 2007) de que o comportamento de 

forrageamento em lagartos reflete um contínuo e não uma dicotomia (REILLY et al., 2007), 

as designações FA e FSE ainda são usadas amplamente por motivos práticos. Alguns autores 

(COOPER, 2007; WHITING, 2007) têm sugerido um ponto de corte em relação à proporção 

do tempo gasta em movimento (PTM) para caracterizar o modo de forrageamento como FA 

ou FSE; espécies com PTM menor que 10% são considerados FSE, enquanto espécies com 

PTM maior que 10% são considerados FA. Embora esse critério seja arbitrário, essa 

convenção tem sido útil para categorizar o modo de forrageamento e permitir análises 

comparativas de larga escala para várias espécies (e.g. COOPER, 1995; PERRY, 1999). Em 

relação a MPM, nenhum critério simples pode ser usado para definir os modos de 

forrageamento (COOPER et al., 2001). 

 

5 Plasticidade no comportamento de forrageamento: a influência do ambiente 

Ao longo da literatura sobre comportamento de forrageamento em lagartos, 

muitos estudos implicitamente assumiram que a estratégia de forrageamento é fixa dentro de 

uma espécie, negligenciando-se a ocorrência de variações entre os indivíduos ou dentro dos 

indivíduos nas estratégias comportamentais adotadas. O trabalho clássico de HUEY & 

PIANKA (1981), além de consolidar o paradigma do modo de forrageamento em lagartos, 
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possui outro ponto muito importante, que foi comumente negligenciado por autores 

subsequentes (e.g. PIETRUSZKA, 1986; MCLAUGHLIN, 1989; HELFMAN, 1990), que é a 

discussão a respeito da plasticidade intra e interindividual no comportamento de 

forrageamento, bem como suas consequências e restrições. Com o objetivo de determinar se o 

modo de forrageamento é sensível às condições ambientais, eles examinaram a resposta de 

Ptenotus garrulus (um geco noturno que forrageia de modo senta-e-espera) a um aumento na 

abundância de alimento. Ptenotus garrulus apresenta comportamento sedentário, realizando 

curtas perseguições sobre presas que se aproximem dele; entretanto, os autores observaram 

que, durante enxames de térmitas, P. garrulus aumentou sua taxa de movimentação, passando 

a se comportar como um FA. Eles concluíram que o modo de forrageamento dentro de uma 

espécie pode variar com mudanças na disponibilidade de alimento; no entanto, restrições 

fisiológicas, morfológicas, e associadas ao risco de predação podem geralmente limitar a 

flexibilidade do modo de forrageamento (HUEY & PIANKA, 1981). 

Alguns trabalhos posteriores também relataram a ocorrência de plasticidade no 

comportamento de forrageamento em lagartos. PIETRUSZKA (1986) analisou o 

comportamento de forrageamento de cinco espécies de lagartos (4 iguanídeos e 1 teídeo), e 

reportou variações sazonais (Gambelia wislizenii), anuais (Phrynosoma platyhinos, 

Callisaurus draconoides e Uta stansburiana) e até diárias (Uta stansburiana) na frequência e 

taxa de movimentação. O lagarto-leopardo (G. wislizenii), por exemplo, forrageou em taxas 

similares ao lagarto “cauda-de-chicote” Aspidoscelis tigris durante o período inicial de sua 

estação ativa, se distinguindo dos outros iguanídeos. Na porção mais tardia dessa estação, G. 

wislizenii se tornou mais sedentário, com padrões de movimentação usualmente 

indistinguíveis dos outros iguanídeos analisados. Entretanto, conforme sugerido por HUEY & 

PIANKA (2007), a variação sazonal na taxa de movimentação de G. wislizeniii pode ter 

ocorrido não devido a uma mudança no modo de forrageamento, e sim à estação reprodutiva, 

onde os machos aumentam a taxa de movimentação em busca de acasalamentos. 

Além da plasticidade intraespecífica, alguns trabalhos têm reportado a ocorrência 

de plasticidade intraindividual no comportamento de forrageamento. No lagarto cordilídeo 

Platysaurus broadleyi, os adultos modificam o comportamento de forrageamento em resposta 

ao tipo de recurso explorado (figos versus insetos): quando forrageando sobre insetos, os 

lagartos se comportam como FSE, com valores médios de PTM em torno de 4–5%; 

entretanto, quando estão se alimentando de figos, os lagartos passam a se comportar como 

FA, buscando as frutas ativamente no ambiente, com valores médios de PTM em torno de 15–

20% (GREFF & WHITING, 2000; WHITING, 2007). Essa plasticidade no comportamento de 
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forrageamento permite P. broadleyi explorar figos, um recurso altamente energético, porém 

efêmero (GREFF & WHITING, 2000).  Os autores também examinaram a ocorrência de 

plasticidade comportamental de P. broadleyi comparando o comportamento de forrageamento 

em dois locais com diferentes densidades de alimento. Se o alimento é abundante, a TFO 

prediz que os lagartos devem ser mais seletivos e focarem nas presas mais rentáveis; 

alternativamente, se a rentabilidade das presas é uniforme no ambiente, a TFO prediz que os 

animais devem gastar menos energia forrageando sobre presas a curtas distâncias. GREFF & 

WHITING (2000) testaram esta hipótese medindo a distância de ataque sobre presas em 

indivíduos de P. broadleyi numa área de alta densidade de insetos e em outra área com baixa 

densidade de insetos. Conforme predito pela TFO, P. broadleyi apresentou distância médias 

de ataque menores na área rica em insetos, no entanto nenhum ajuste significativo no modo de 

forrageamento (PTM e MPM) foi observado. 

Outro exemplo de plasticidade intraindividual no modo de forrageamento é 

observado em algumas espécies de gecos (Gekkota) que apresentam um modo de 

forrageamento flutuante, com episódios curtos de atividade intensa (correspondendo ao modo 

FA), seguido de longos episódios de pouca movimentação (modo FSE), flutuando entre os 

dois modos (WERNET et al., 1997). Os autores sugerem que essa plasticidade no FM 

presumivelmente serve para aumentar a variedade de presas acessíveis para esses caçadores 

visuais noturnos, permitindo a localização de presas estacionárias durante os episódios de 

intensa locomoção e, sem gastar energia na locomoção, capturar presas móveis durante os 

episódios de baixa atividade locomotora (WERNET et al., 1997). 

Existem também precedentes para diferenças sexuais e ontogenéticas no modo de 

forrageamento em lagartos. Em dois lacertídeos do gênero Ichnotropis e no dragão-de-

komodo, Varanus komodoensis, os juvenis são FA, enquanto os adultos parcialmente adotam 

o comportamento FSE (BROADLEY, 1979; AUFFEMBERG, 1981). PERRY (1996) 

encontrou diferenças significativas no comportamento de forrageamento entre machos, 

fêmeas e juvenis de Anolis polylepis. LISTER & AGUAYO (1992) reportaram diferenças 

entres machos e fêmeas de Anolis nebulosus na taxa de movimentação durante a estação 

chuvosa. 

Considerando que variações sazonais na disponibilidade de alimento podem 

ocasionar mudanças no comportamento de forrageamento em lagartos, qual seria a direção da 

mudança? HUEY & PIANKA (1981) resumiram predições de modelos teóricos de que um 

aumento na abundância de alimento deve resultar num aumento na velocidade de 

forrageamento, tanto em espécies FA quanto FSE. DUNHAM (1983) reportou que os lagartos 
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Sceloporus merriami e Urosaurus ornatus mudaram de FA para FSE durante períodos de 

baixa abundância de recursos alimentares. LISTER & AGUAYO (1992) registraram que, em 

resposta ao aumento na densidade de insetos na estação chuvosa, machos e fêmeas de Anolis 

nebulosus mudaram o forrageamento de terrícola para arborícola, aumentaram as taxas de 

alimentação, e os machos (mas não as fêmeas) mudaram de FSE para FA. COOPER et al. 

(2001) afirmam que, à medida que a densidade de presas aumenta, o aumento na frequência 

de encontros com presas pode levar a taxas de movimento mais elevadas e a um encurtamento 

do intervalo de forrageamento. Essas observações levam à hipótese de que quando o alimento 

é mais aparente ou abundante, o forrageamento se torna mais ativo (WERNET et al., 1997). 

Em suma, apesar do fato de haver um forte efeito da filogenia sobre o modo de 

forrageamento dos lagartos (e.g. COOPER, 1995), alguns estudos sugerem que os indivíduos 

podem ajustar suas estratégias de caça de acordo com as pressões impostas pelo ambiente, tais 

como a sazonalidade na disponibilidade de alimento (HUEY & PIANKA, 1981; GREFF & 

WHITING, 2000; COOPER et al., 2001). Apesar de ainda pouco investigada, é possível que a 

plasticidade no comportamento de forrageamento seja mais amplamente distribuída do que 

previamente se pensava, particularmente para espécies que exploram recursos que são 

espacialmente e temporalmente variáveis (WHITING, 2007).  

 

6 Ecologia alimentar e comportamento de forrageamento na família Teiidae e nos 

lagartos “cauda-de-chicote” 

Estudos com lagartos “cauda-de-chicote” têm indicado que a maioria das espécies 

possui dietas diversificadas, mas com ingestão predominante de térmitas e larvas de insetos 

(e.g. Aspidoscelis – PIANKA, 1970; VITT et al., 1993; Cnemidophorus – VITT et al., 1997c; 

Ameivula – MESQUITA & COLLI, 2003a, 2003b; DIAS & ROCHA 2007; MENEZES et al., 

2008, 2011). Especialização alimentar relativa em presas pequenas com pouca variação no 

tamanho do corpo, tais como térmitas, pode minimizar a ocorrência de mudanças 

ontogenéticas na dieta, e consequente ausência de relação entre o tamanho das presas e o 

tamanho dos lagartos (Cenário 3 de relação tamanho do predador-tamanho das presas). De 

fato, alguns estudos com populações de Ameivula onde térmitas constituíram o recurso 

alimentar mais importante não encontraram associação entre o tamanho corporal dos lagartos 

e o tamanho das presas (MESQUITA & COLLI 2003a; TEIXEIRA-FILHO et al., 2003; 

DIAS & ROCHA 2007; MENEZES et al., 2006, 2008). 

Em virtude da sazonalidade marcante das Caatingas, variações sazonais na 

composição da dieta e na largura de nicho da população são esperadas para as espécies de 



15 
 

lagartos, dentro da perspectiva da TFO. Essa tendência já foi constatada na ESEC Seridó para 

os tropidurídeos Tropidurus hispidis e T. semitaeniatus (KOLODIUK et al., 2010) e para o 

teídeo Ameiva ameiva (SALES et al., 2011b). Até então, nada havia sido avaliado para 

Ameivula aff. ocellifera na ESEC Seridó, assim como no bioma Caatinga como um todo, 

tendo em vista que a maioria dos trabalhos realizados em campo são de curta duração (e.g. 

MENEZES et al., 2011), não permitindo análises sobre variações sazonais na composição da 

dieta. Dois estudos de longa duração avaliaram a composição da dieta de Ameivula nativo em 

uma restinga da Bahia, e de Ameivula littoralis em uma restinga do Rio de Janeiro, e não 

foram encontradas diferenças sazonais na dieta, fatos que foram atribuídos ao consumo 

massivo de térmitas pelas duas espécies ao longo de todo o ano (TEIXEIRA-FILHO et al., 

2003; MENEZES et al., 2008). 

No que diz respeito ao comportamento de forrageamento, os lagartos da família 

Teiidae são reconhecidos por possuírem elevados níveis de atividade e serem forrageadores 

ativos (PIANKA & VITT 2003), apresentando quimiorrecepção altamente desenvolvida e 

dardejamento da língua de forma constante enquanto se locomovem em busca de alimento 

(COOPER, 1990, 1995). Apesar desse consenso amplamente difundido quanto ao modo de 

forrageamento, a revisão da literatura (Tabela I) demonstra que o comportamento de 

forrageamento foi investigado quantitativamente (MPM, PTM ou ambos) somente em 19 

(13,6%) das 140 espécies viventes de Teiidae (UETZ, 2013). Se forem considerados apenas 

os trabalhos que reportaram dados de MPM e PTM simultaneamente, a porcentagem cai para 

7,9% (11 espécies). Os dados disponíveis restringem-se à subfamília Teiinae, com completa 

ausência de dados para Tupinambinae e Callopistinae. Em relação aos lagartos “cauda-de-

chicote”, das 76 espécies atualmente conhecidas (gêneros Ameivula, Aspidoscelis, Aurivela, 

Cnemidophorus e Contomastix), dados sobre forrageamento existem para apenas 10 espécies 

(7 com dados simultâneos de MPM e PTM), principalmente no gênero Aspidoscelis (Tabela 

I). Para o gênero Ameivula (antigo grupo Cnemidophorus ocellifer), somente as espécies A. 

littoralis e A. nativo já foram estudadas, e apenas quanto a PTM (BERGALLO & ROCHA, 

1993; MENEZES et al., 2008). Os valores médios de PTM para os Teiinae de grande 

tamanho corporal (Ameiva, Holcosus e Kentropyx) são intermediários, todos caindo dentro do 

intervalo 25% a 50%. Já para os lagartos “cauda-de-chicote”, os valores médios de PTM são 

mais elevados, usualmente acima de 50%. Em relação a MPM, os valores são mais variáveis, 

mas usualmente caem no intervalo de 0,50 a 1,50 (Tabela I). O único estudo que investigou a 

influência da sazonalidade sobre o comportamento de forrageamento em teídeos foi o trabalho 

clássico de PIETRUSZKA (1986) com Aspidoscelis tigris, onde não foram encontradas 
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diferenças sazonais significativas, no entanto os índices quantitativos utilizados não foram os 

difundidos MPM e PTM. 

 

Tabela 1 – Índices de movimentação durante o forrageamento (movimentos por minuto – 

MPM, e porcentagem do tempo em movimento – PTM) registrados para lagartos da família 

Teiidae. * 

ESPÉCIE MPM PTM REFERÊNCIA 

 X DP Amplitude X SD Amplitude  

Ameiva ameiva 0,64 0,15 – – – – 1 

Ameiva exsul – – – 41,2 – – 2 

 2,18 1,41 – 32,1 25,8 – 3 

Ameivula littoralis – – – 80,0 – – 4 

Ameivula nativo – – – 53,0 – – 5 

Aspidoscelis deppei 0,84 0,29 0,10–1,60 62,8 19,3 12,5–90,5 6 

Aspidoscelis exsanguis 0,75 0,27 0,40–1,30 82,4 10,0 67,1–99,0 7 

Aspidoscelis flagellicauda 0,71 0,13 0,62–0,80 80,7 15,1 70,0–91,4 6 

Aspidoscelis sexlineata 1,44 0,35 1,00–2,18 72,1 22,5 25,5–96,4 6 

Aspidoscelis sonorae 0,81 0,35 0,57–1,32 94,7 3,6 93,3–98,1 6 

Aspidoscelis tesselata 1,01 0,27 0,59–1,45 88,6 9,6 71,8–96,8 7 

Aspidoscelis tigris – – – 81,3 – – 8 

Aspidoscelis uniparens 0,79 0,46 0,16–2,60 78,7 17,2 26,1–100 6 

 – – – 36,7 2,10 – 9 

Cnemidophorus lemniscatus 0,51 0,13 – – – – 1 

Holcosus festivus 1,06 0,84 – 34,5 24,6 – 3 

Holcosus leptophrys 0,58 0,51 – 26,8 25,9 – 3 

Holcosus quadrilineatus 1,56 1,08 – 31,9 23,6 – 3 

Kentropyx calcarata 0,86 0,17 – – – – 10 

Kentropyx pelviceps – – – 34,3 22,0 – 11 

Kentropyx striatus 0,24 0,17 – – – – 1 

 

* Referências: (1) MAGNUSSON et al., 1985, (2) LEWIS & SALIVA, 1987, (3) PERRY, 1999, (4) 

MENEZES et al., 2006; (5) BERGALLO & ROCHA, 1993, (6) COOPER et al., 2001, (7) COOPER 

et al., 2005, (8) ANDERSON, 1993, (9) EIFLER & EIFLER, 1998, (10) GASNIER et al., 1994, (11) 

VITT et al., 1995. 
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Diante do exposto, para preencher as lacunas do conhecimento acerca da 

composição da dieta, tamanho dos lagartos versus tamanho das presas, sazonalidade versus 

dieta, e análise quantitativa do comportamento de forrageamento, esta Dissertação foi 

estruturada na forma de dois capítulos, os quais correspondem a artigos científicos, um já 

publicado (South American Journal of Herpetology) e o outro a ser submetido à publicação 

(Journal of Herpetology). No capítulo 1, artigo publicado, são analisados a composição geral 

da dieta, a relação entre o tamanho corporal dos lagartos e o tamanho das presas consumidas, 

e a ocorrência de diferenças sexuais e ontogenéticas na dieta de Ameivula aff. ocellifera na 

Caatinga. É testada a hipótese de que os hábitos alimentares de Ameivula aff. ocellifera são 

similares aos de outros lagartos “cauda-de-chicote”, com consumo predominante de térmitas e 

larvas de insetos, e ausência de relação entre o tamanho dos lagartos e o tamanho das presas. 

Neste caso, eram esperadas diferenças sexuais e ontogenéticas fracas ou ausentes. 

Alternativamente, no caso de uma relação positiva entre o tamanho dos lagartos e o tamanho 

das presas, era esperado que ocorressem diferenças sexuais e ontogenéticas na dieta como 

consequência das diferenças de tamanho entre os sexos e entre adultos e jovens. 

No Capítulo 2 são analisados a composição da dieta em termos sazonais e o 

comportamento de forrageamento de Ameivula aff. ocellifera. Quanto à composição da dieta, 

é testada a hipótese de que a população se comporta de forma mais generalista durante o 

período de escassez de alimento (estação seca), dentro da perspectiva da TFO, e que a dieta 

apresenta diferenças sazonais. Nesse contexto, a predição é de que a largura de nicho da 

população sofresse uma expansão na estação seca em relação à estação chuvosa anterior, e 

voltasse a retrair na estação chuvosa posterior. No que diz respeito ao comportamento, era 

esperado que Ameivula aff. ocellifera, reconhecido como um forrageador ativo, apresentasse 

elevados valores de PTM e MPM, comparáveis aos de outros lagartos “cauda-de-chicote”. 

Também foi investigada a ocorrência de plasticidade no comportamento de forrageamento 

como resposta às variações sazonais na oferta de alimento, conforme predito por modelos 

teóricos e verificado empiricamente em alguns estudos com outras espécies de lagartos. 
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METODOLOGIA GERAL 

 

1 Área de estudo 

A Estação Ecológica do Seridó (ESEC Seridó), criada pelo Decreto de lei n° 

87.222 em 31 de maio de 1982, constitui uma área de 1.166,38 hectares, localizada 

geograficamente entre 6°35’ a 6°40’S e 37°15’ a 37°20’W (CAMACHO & BAPTISTA, 

2005), e situada no município de Serra Negra do Norte, sudoeste do estado do Rio Grande do 

Norte, Brasil (Figura 4).  

A ESEC Seridó está inserida no Domínio Morfoclimático das Caatingas (sensu 

AB’SABER, 1974), mais precisamente na Ecorregião denominada Depressão Sertaneja 

Setentrional, que em conjunto com a Depressão Sertaneja Meridional, caracterizam a 

paisagem mais típica do semiárido nordestino: uma extensa planície baixa, de relevo 

predominantemente suave ondulado com elevações residuais disseminadas na paisagem. Os 

solos de origem cristalina são rasos, pedregosos do tipo Bruno não Cálcico, e com fertilidade 

média a alta, mas muito suscetíveis à erosão. Além disso, a Depressão Sertaneja Setentrional 

contém duas áreas diferenciadas com extremos climáticos que condicionam uma vegetação de 

porte mais baixo, que caracterizam o Seridó e o Cariri (VELLOSO et al., 2002). 

 

Figura 4 – Região Nordeste do Brasil com a localização geográfica da Estação Ecológica do Seridó 

( ESEC) no estado do Rio Grande do Norte. Modificado de MMA, IBAMA – Diretoria de 

Ecossistemas.
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O clima do Seridó, como o de outras regiões das Caatingas, é do tipo semiárido 

quente e seco (AB’SABER, 1974). As precipitações usualmente alcançam entre 500 e 800 

mm/ano, no entanto existe uma alta imprevisibilidade temporal e espacial na distribuição das 

chuvas. Consequentemente, grande variação existe entre os anos, e é comum anos com 

precipitação abaixo ou acima do intervalo médio. A Figura 5 mostra a precipitação mensal na 

ESEC Seridó durante os anos de 2008 a 2012, período que contempla a realização deste 

estudo. Os anos de 2008, 2009 e 2011 foram anos com precipitação acima da média (901, 

1019 e 909 mm, respectivamente), o ano de 2010 apresentou precipitação dentro da média 

(630 mm), e o ano de 2012 foi um ano de seca (199 mm), com uma curta e fraca estação 

chuvosa entre janeiro e março. 

 

 

Figura 5 – Precipitação mensal (em mm) na ESEC Seridó nos anos de 2008 a 2012. Fonte: Instituto 

Nacional de Meteorologia – INMET. 

 

As temperaturas médias anuais no Seridó variam de 28ºC a 30ºC; as temperaturas 

máximas diárias podem chegar a mais de 40ºC ao longo do ano, e as mínimas variam de 17ºC 

a 20ºC. A umidade relativa do ar mantém-se em torno de 30-50% na estação seca, atingindo 

80-90% na época das chuvas (NIMER, 1972). O Seridó apresenta um tipo peculiar de 

caatinga, seca e esparsa, com predominância de arbustos e árvores de até 2 m de altura 

(VELLOSO et al. 2002). Na ESEC Seridó, a vegetação é do tipo hiperxerófila, com uma 
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fisionomia arbóreo-arbustiva e o solo recoberto por estrato herbáceo na estação chuvosa, o 

qual é bastante reduzido na estação seca (Figura 6; VARELA-FREIRE, 2002). 

 

 

Figura 6 – Sazonalidade na ESEC Seridó. Riacho temporário durante (A) o pico da estação chuvosa e 

(B) o pico da estação seca. Fotos: L.B. Ribeiro. 

 

2 Procedimentos 

2.1 Dieta 

Para avaliar a composição da dieta de Ameivula aff. ocellifera, foram analisados 

os dados provenientes de uma amostra de 111 indivíduos coletados na ESEC Seridó durante 

os meses de setembro de 2008 a agosto de 2010, correspondentes a dois anos de trabalho em 

campo no âmbito do Projeto PELD/Caatinga, Subprojeto Répteis. Todos os indivíduos estão 

tombados na Coleção Herpetológica do Departamento de Botânica, Ecologia e Zoologia da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (CHBEZ). As coletas foram efetuadas ao longo 

de trilhas que contemplavam todos os tipos de vegetação da ESEC. No Capítulo 1 desta 

Dissertação, foi considerada a amostra total (N = 111); no Capítulo 2, foram analisados os 

animais coletados na estação chuvosa de 2009 (Janeiro a Junho, N = 49), na estação seca de 

2009 (Julho a Dezembro, N = 26), e na estação chuvosa de 2010 (Janeiro a Maio, N = 25), 

totalizando 100 indivíduos. 

Em todos os animais, foram tomadas, antes da fixação, as medidas de tamanho do 

corpo, membros e cabeça, utilizando um paquímetro digital (precisão de 0,1 mm): 

comprimento rostro-cloacal (CRC); comprimento rostro-canto do tímpano (RCT); 

comprimento rostro-comissura labial (RCL); largura da cabeça (LC); altura da cabeça (AC); 

comprimento da cauda (CC); comprimento do membro anterior (CB); e comprimento do 

membro posterior (CP). 

Todos os animais tiveram seus estômagos removidos antes da fixação, os quais 

foram conservados em álcool a 70%. Os conteúdos estomacais foram espalhados em Placas 
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de Petri e analisados sob um estereomicroscópio para a identificação dos itens alimentares 

ingeridos ao nível de Ordem, pois esse nível taxonômico já separa bem os morfotipos de 

artrópodes; a família Formicidae na Ordem Hymenoptera, foi considerada uma categoria em 

separado, e os estágio larvais de Lepidoptera, Coleoptera, Diptera e Neuroptera foram 

reunidos numa única categoria de presa (larvas e pupas de insetos). O comprimento e a 

largura de cada item presa foi medido com o auxílio de papel milimetrado, e o volume foi 

estimado através da fórmula da esferóide prolata: V = 4/3π (comprimento/2) x (largura/2)
2
 

(DUNHAM, 1983). As porcentagens numéricas e volumétricas de cada categoria de presa 

foram determinadas para os estômagos agrupados, e a frequência de ocorrência (número de 

estômagos contendo a categoria de presa i, dividido pelo número total de estômagos) também 

foi calculada. O índice de importância relativa das presas (I) foi calculado para cada categoria 

de presa, somando-se as porcentagens de ocorrência, numérica e volumétrica, e dividindo-se 

por três (MESQUITA & COLLI, 2003a). Para cada indivíduo, foi calculado o número de 

itens alimentares ingeridos, o volume estomacal total e os volumes máximo, médio e mínimo 

das presas (calculados para os indivíduos que ingeriram mais de um item alimentar). As 

variáveis de volume das presas foram correlacionadas com as variáveis morfológicas dos 

lagartos para investigar a relação tamanho do predador-tamanho das presas. 

As proporções numéricas e volumétricas foram usadas para calcular a largura de 

nicho de cada indivíduo e da população (estômagos agrupados) em cada uma das estações, 

usando o índice de nicho padronizado de Levins (KREBS, 1999): BL = B – 1/n – 1, sendo n o 

número de categorias de presa, e B o índice de largura de nicho de Simpson. 

 

2.2 Comportamento de forrageamento 

As observações do comportamento de forrageamento de Ameivula aff. ocellifera 

foram conduzidas entre 27 de março e 01 de abril de 2012 (estação chuvosa), e entre 02 e 07 

de agosto de 2012 (estação seca). A coleta de dados ocorreu somente em condições 

ensolaradas e durante as horas mais quentes, entre 10h00min e 15h00min, correspondendo ao 

horário de pico de atividade da espécie estudada (VITT, 1995). As observações foram 

realizadas somente com lagartos que mostravam sinais claros de estarem forrageando (e.g. 

revirando a serapilheira com o focinho, dardejando o substrato com a língua, etc); animais 

envolvidos em outros tipos de comportamento (e.g. aquecimento termorregulatório, interações 

sociais) não foram incluídos na amostra. 

Para localizar os lagartos no ambiente natural, o observador caminhava 

vagarosamente ao longo de áreas de vegetação arbustiva-herbácea (Figura 7), o habitat mais 
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comum na área de estudo e onde Ameivula aff. ocellifera ocorre em maior abundância (obs. 

pess.). Quando um lagarto era localizado, o observador parava de se mover imediatamente 

para evitar alguma perturbação ao animal. Após um período inicial de avaliação para garantir 

que o lagarto não estava sendo perturbado pela presença humana (usualmente 2 minutos), a 

sessão era iniciada, com observador mantendo sempre uma distância mínima de 3 metros do 

animal. Durante a maior parte do tempo o observador permanecia parado, movendo-se 

somente quando a vegetação obstruía a visão ou o animal se distanciava consideravelmente. 

Se o lagarto exibisse alguma pista de perturbação pela presença humana, a observação focal 

era imediatamente descartada. Observações piloto foram realizadas anteriormente à coleta de 

dados (Junho de 2011) para adequar o método de seguir os animais com perturbação mínima 

(ANDERSON, 1993), e para descrever qualitativamente o comportamento de forrageamento. 

Para evitar a observação de um mesmo animal mais de uma vez, cada área foi investigada 

somente uma vez em cada estação, dessa forma garantido réplicas amostrais verdadeiramente 

independentes (PERRY, 2007). 

Para a análise do comportamento de forrageamento, foram realizadas sessões 

focais pelo método Animal Focal contínuo (MARTIN & BATESON, 2007), todas conduzidas 

por um único observador. Cada lagarto foi observado por um período de 10 min, mas tendo 

em vista que em muitos casos não foi possível completar o tempo de observação estabelecido, 

foi estabelecido um ponto de corte de 5 min para incluir a observação na amostra. Todas as 

posturas e ações desempenhadas pelo animal focal foram classificadas em duas categorias: 

“parado” ou “em movimento”. Ações que não resultaram em deslocamento, incluindo 

mudanças posturais, movimentos da cabeça, mandíbulas, língua, membros ou cauda, foram 

incluídas na categoria “parado”. Somente movimentos translacionais (i.e. aqueles que 

resultaram em deslocamento para um novo local) foram considerados na categoria “em 

movimento”. Com o auxílio de um gravador digital, o observador contabilizou o início e fim 

de cada movimento realizado pelo animal focal. Um “movimento” foi definido como um 

surto de locomoção separado dos outros por pausas de >1 segundo (AVERY, 1991; 

WERNET et al., 1997). Assim definido, quando o animal parava de se locomover, o 

observador contava mentalmente um segundo antes de considerar o movimento finalizado e 

definir o animal focal na categoria “parado”. Episódios bem sucedidos de captura de presa 

(i.e. quando o animal era visto claramente mastigando após a investida na presa) foram 

também contabilizados. Em laboratório, após a transcrição das gravações, foram calculados 

para cada indivíduo: (1) proporção do tempo gasta em movimento (PTM); (2) número de 
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movimentos por minuto (MPM); e (3) número de ataques sobre presa bem-sucedidos por 

minuto. 

 

Figura 7 – Aspecto de moita arbustiva na ESEC Seridó, habitat típico onde Ameivula aff. ocellifera 

concentra o forrageamento. Foto do autor (R.F.D. Sales). 

  

 

REFERÊNCIAS 

 

AB’SÁBER, A. 1974. O domínio morfoclimático semiárido das Caatingas brasileiras. 

Geomorfologia, 43: 1-139. 

ANDERSON, R.A. 1993. An analysis of foraging in the lizard, Cnemidophorus tigris. Pp. 83-

116 In: Biology of whiptail lizards (Genus Cnemidophorus). J.W. Wright & L.J. Vitt 

(eds). Oklahoma Museum of Natural History, Norman. 

ANDERSON, R.A. & KARASOV, W.H. 1981. Contrast in energy intake and expenditure in 

sit-and-wait and widely foraging lizards. Oecologia (Berlin) 49: 67-72. 

ANDERSON, R.A. & VITT, L.J. 1990. Sexual selection versus alternative causes of sexual 

dimorphism in teiid lizards. Oecologia, 84: 145-157. 



24 
 

ANDRADE, M.J.M. 2011. Ecologia da Comunidade de Lagartos da Estação Ecológica do 

Seridó, Serra Negra do Norte-RN. Monografia de Graduação. Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte. 

ARIAS, F.; CARVALHO, C.M.; RODRIGUES, M.T. & ZAHER, H. 2011a. Two new 

species of Cnemidophorus (Squamata: Teiidae) from the Caatinga, northwest Brazil. 

Zootaxa, 2787: 37-54. 

ARIAS, F.; CARVALHO, C.M.; RODRIGUES, M.T. & ZAHER, H. 2011b. Two new 

species of Cnemidophorus (Squamata: Teiidae) of the C. ocellifer group, from Bahia, 

Brazil. Zootaxa, 3022: 1-21. 

AUFFENBERG, W. 1981. The Behavioral Ecology of the Komodo Monitor. University of 

Florida, Gainesville. 

AVERY, R.A. 1991. Temporal dynamics of a vigilance posture in the ruin lizard Podarcis 

sicula. Amphibia-Reptilia, 12: 352-356. 

BALLINGER, R.E. & BALLINGER, R.A. 1979. Food resource utilization during periods of 

low and high food availability in Sceloporus jarrevui (Sauria: Iguanidae). Southwestern 

Naturalist, 24: 347-363. 

BARBAULT, R. & MAURY, M. 1981. Ecological organization of a Chihuahuan desert lizard 

community. Oecologia, 51: 335-342. 

BERGALLO, H.G. & ROCHA, C.F.D. 1993. Activity patters and body temperatures of two 

sympatric lizards (Tropidurus torquatus and Cnemidophorus ocellifer) with different 

foraging tactics in Southeastern Brazil. Amphibia Reptilia, 14: 312-315. 

BRÄNDLE, M. & BRANDL, R. 2001. Distribution, abundance and niche breadth of birds: 

scale matters. Global Ecology and Biogeography, 10: 173-177. 

BROADLEY, D.G. 1979. A field study of two sympatric ‘annual’ lizards (genus Ichnotropis) 

in Rhodesia. South African Journal of Zoology, 14: 133-138. 

CABRERA, M.R. 2012. A new species of Cnemidophorus (Squamata, Teiidae) from the 

South American Chaco. Herpetological Journal, 22: 123-131. 

CAMACHO, R.G.V. & BAPTISTA, G.M.M. 2005. Análise geográfica computadorizada 

aplicada à vegetação da caatinga em unidades de conservação do Nordeste: A Estação 

Ecológica do Seridó-ESEC/RN/Brasil. Anais do Simpósio Brasileiro de Sensoriamento 

Remoto, 12: 2611-2618. 

COLLI, G.R.; CALDWELL, J.P.; COSTA, G.C.; GAINSBURY, A.M.; GARDA, A.A.; 

MESQUITA, D.O.; FILHO, C.M.M.R.; SOARES, A.H.B.; SILVA, V.N.; VALDUJO, 

P.H.; VIEIRA, G.H.C.; VITT, L.J.; WERNECK, F.P.; WIEDERHECKER, H.C. & ZATZ, 



25 
 

M.G. 2003a. A critically endangered new species of Cnemidophorus (Squamata, Teiidae) 

from a Cerrado enclave in southwestern Amazonia, Brazil. Herpetologica, 59: 76-88. 

COLLI, G.R.; MESQUITA, D.O.; RODRIGUES, P.V.V. & KITAYAMA, K. 2003b. Ecology 

of the gecko Gymnodactylus geckoides amarali in a Neotropical Savanna. Journal of 

Herpetology, 37: 694-706. 

COLLI, G.R., GIUGLIANO, L.G., MESQUITA, D.O. & FRANÇA, F.G.R. 2009. A new 

species of Cnemidophorus from the Jalapão region, in the central Brazillian Cerrado. 

Herpetologica, 65: 311–327. 

COOPER, W.E., Jr. 1990. Prey odour discrimination by lizards and snakes. Pp. 533-538. In: 

Chemical signals in vertebrates. D.W. Macdonald, D. Muller-Schwarze & S.E. 

Natynczuk (eds.). Oxford University Press, Oxford. 

COOPER, W. E., Jr. 1995. Foraging mode, prey chemical discrimination, and phylogeny in 

lizards. Animal Behavior, 50: 973-985. 

COOPER, W. E., Jr. 2007. Lizard chemical senses, chemosensory behavior, and foraging 

mode. Pp. 237-270 In: Lizard Ecology: The Evolutionary Consequences of Foraging 

Mode. S.M. Reilly, S.M.; L.D. McBrayer & D.B. Miles. (eds.). Cambridge University 

Press. 531 pp. 

COOPER, W. E., Jr. & WHITING, M.J. 1999. Foraging modes in lacertid lizards from 

southern Africa. Amphibia-Reptilia, 20: 299-211. 

COOPER, W. E., Jr. & WHITING, M.J. 2000. Ambush and active foraging modes both occur 

in the scincid genus Mabuya. Copeia, 2000: 112-118. 

COOPER, W.E., Jr.; VITT, L.J.; CALDWELL, J.P. & FOX, S.F. 2001. Foraging modes of 

some American lizards: relationships among measurement variables and discreteness of 

modes. Herpetologica, 57: 65-76. 

COOPER, W.E., Jr.; VITT, L.J.; CALDWELL, J.P. & FOX, S.F. 2005. Relationships among 

foraging variables, phylogeny, and foraging modes, with new data for nine North 

American lizard species. Herpetologica, 61: 250-259.  

COSTA, G.C. 2009. Predator size, prey size, and dietary niche breadth relationships in marine 

predators. Ecology, 90: 2014-2019. 

COSTA, G.C.; VITT, L.J.; PIANKA, E.R; MESQUITA, D.O & COLLI, G.R. 2008. Optimal 

foraging constrains macroecological patterns: body size and dietary niche breadth in 

lizards. Global Ecology and Biogeography, 17: 670–677. 



26 
 

DIAS, E.J.R. & ROCHA, C.F.D. 2007. Niche differences between two sympatric whiptail 

lizards (Cnemidophorus abaetensis and C. ocellifer, Teiidae) in the restinga habitat of 

northeastern Brazil. Brazilian Journal of Biology, 67: 41-46. 

DIAS, E. J. R.; ROCHA, C. F. D.; VRCIBRADIC, D. 2002. New Cnemidophorus (Squamata: 

Teiidae) from Bahia State, Northeastern Brazil. Copeia, 2002: 1070-1077. 

DUNHAM, A.E. 1983. Realized niche overlap, resource abundance, and intensity of 

interspecific competition. Pp. 261-280. In: Lizard Ecology: Studies of a Model 

Organism. R.B. Pianka & T. Schoener (eds.). Harvard University Press, Cambridge. 

DURTSCHE, R.D. 1995. Foraging ecology of the fringe-toed lizard Uma inornata during 

periods of high and low food resources. Copeia, 1995: 915-926. 

EIFLER, D.A. & EIFLER, M.A. 1998. Foraging behavior and spacing patterns of the lizard 

Cnemidophorus uniparens. Journal of Herpetology, 32: 24-33. 

EIFLER, D.A. & EIFLER, M.A. 1999. Foraging behavior and spacing patterns of the lizard 

Oligosoma grande. Journal of Herpetology, 33: 632-639. 

ELLINGER, N.; SCHLATTE, G.; JEROME, N. & HÖDL, W. 2001. Habitat use and activity 

patterns of the neotropical arboreal lizard Tropidurus (= Uracentron) azureus werneri 

(Tropiduridae). Journal of Herpetology, 35: 395-402. 

EVANS, L.T. 1961. Structure as related to behavior in the organizations of populations of 

reptiles. Pp. 148-178. In: Vertebrate Speciation. W.F. Blair (ed.). University of Texas 

Press, Houston, Texas. 

FREIRE, E.M.X.; SKUK, G.O.S.; KOLODIUK, M.F.; RIBEIRO, L.B.; MAGGI, B.S.; 

RODRIGUES, L.S.; VIEIRA, W.L.S. & FALCÃO, A.C.G.P. 2009. Répteis das Caatingas 

do seridó do Rio Grande do Norte e do cariri da Paraíba: síntese do conhecimento atual e 

perspectivas. Pp. 51-84. In: Recursos naturais das Caatingas: uma visão 

multidisciplinar. E.M.X. Freire (org.). EDUFRN, Natal, RN, Brasil. 

GREEFF, J.M. & WHITING, M.J. 2000. Foraging-mode plasticity in the lizard Platysaurus 

broadleyi. Herpetologica, 56: 402-407. 

GASNIER, T.R.; MAGNUSSON, W.E. & LIMA, A.P. 1994. Foraging activity and diet of 

four sympatric lizard species in a tropical rainforest. Journal of Herpetology, 28: 187-

192. 

GOGLIATH, M.; RIBEIRO, L.B. & FREIRE, E.M.X. 2010. Forced copulation attempt in the 

Blue-tailed lizard, Micrablepharus maximiliani (Reinhardt & Luetken, 1862) (Squamata: 

Gymnophthalmidae) in the Caatinga of Northeastern Brazil. Biota Neotropica, 10: 347-

350. 



27 
 

HARVEY, M.B., UGUETO, G.N. & GUTBERLET, R.K., Jr. Review of teiid morphology 

with a revised taxonomy and phylogeny of the Teiidae (Lepidosauria: Squamata). 

Zootaxa, 3459: 1-156. 

HELFMAN, G.S. 1990. Mode selection and mode switching in foraging animals. Pp. 249-

298. In: Advances in the Study of Behavior, Vol. 19. P.J.B. Slater; J.S. Rosenblatt & C. 

Beer (eds.). San Diego, CA: Academic Press. 

HUEY, R.B. & PIANKA, E.R. 1981. Ecological consequences of foraging mode. Ecology, 

62: 991-999. 

HUEY, R.B. & PIANKA, E.R. 2007. Historical introduction: on widely foraging for Kalahari 

lizards. Pp. 1-10. In: Lizard Ecology: The Evolutionary Consequences of Foraging 

Mode. S.M. Reilly; L.D. McBrayer & D.B. Miles. (eds.). Cambridge University Press. 531 

pp. 

HUEY, R.B.; BENNETT, A.F.; JOHN-ALDER, H. & NAGY, K.A. 1984. Locomotor 

capacity and foraging behavior of Kalahari lacertid lizards. Animal Behaviour, 32:41–50. 

IRSCHICK, D.J. 2000. Comparative and behavioral analyses of preferred speed: Anolis 

lizards as a model system. Physiological and Biochemical Zoology, 73: 428-437. 

JANZEN, D.H. & SCHOENER, T.W. 1968. Differences in insect abundance and diversity 

between wetter and drier sites during a tropical dry season. Ecology, 49: 96-110. 

KREBS, C.J. 1999. Ecological methodology. Menlo Park, Addison Wesley Longman, 620p. 

KOLODIUK, M.F.; RIBEIRO, L.B. & FREIRE, E.M.X. 2009. The effects of seasonality on 

the foraging behavior of Tropidurus hispidus and Tropidurus semitaeniatus (Squamata, 

Tropiduridae) living in sympatry in the Caatinga of northeastern Brazil. Zoologia, 26: 581-

585. 

KOLODIUK, M.F.; RIBEIRO, L.B. & FREIRE, E.M.X. 2010. Diet and foraging behavior of 

two species of Tropidurus (Squamata, Tropiduridae) in the Caatinga of northeastern Brazil. 

South American Journal of Herpetology, 5: 35-44. 

LEWIS, A.R. & SALIVA, J.E. 1987. Effects of sex and size on home range, dominance, and 

activity budgets in Ameiva exsul (Lacertilia: Teiidae). Herpetologica, 43: 374-383. 

LISTER, B.C. & AGUAYO, A.G. 1992. Seasonality, predation, and the behaviour of a 

tropical mainland anole. Journal of Animal Ecology, 61: 717-733. 

LOWE, C.H., WRIGHT, J.W., COLE, C.J. & BEZY, R.L. 1970. Chromosomes and evolution 

of the species groups of Cnemidophorus (Reptilia: Teiidae). Systematic Zoology, 19: 128–

141. 



28 
 

LYNCH, J.F. 1985. The feeding ecology of Aneides flavipunctatus and sympatric 

plethodontid salamanders in northwestern California. Journal if Herpetology, 19: 328-52. 

MacARTHUR, R.H. & PIANKA, E.R. 1966. On optimal use of a patchy environment. The 

American Naturalist, 100: 603–609. 

MAGNUSSON, W.E. & SILVA, E.V. 1993. Relative effects of size, season and species on 

the diets of some amazonian savanna lizards. Journal of Herpetology, 27: 380-385. 

MAGNUSSON, W E.; PAIVA, L.J.; ROCHA, R.M.; FRANKE, C.R.; KASPAR, A. & 

LIMA, A.P. 1985. The correlates of foraging mode in a community of Brazilian lizards. 

Herpetologica, 41: 324-332. 

MAIA, T.; ALMEIDA-GOMES, M.; SIQUEIRA, C.C.; VRCIBRADIC, D.; KIEFER, M.C. 

& ROCHA, C.F.D. 2011. Diet of the lizard Ecpleopus gaudichaudii (Gymnophthalmidae) 

in Atlantic Rainforest, state of Rio de Janeiro, Brazil. Zoologia, 28: 587-592. 

MARTIN, P. & BATESON, P. 2007. Measuring Behaviour: an introductory guide. Third 

Edition. Cambridge, Cambridge University Press. 

McLAUGHLIN, R.L. 1989. Search modes of birds and lizards: evidence for alternative 

movement patterns. American Naturalist, 133: 654-670. 

MENEZES, V.A. & ROCHA, C.F.D. 2011. Thermal ecology of five Cnemidophorus species 

(Squamata: Teiidae) in east coast of Brazil. Journal of Thermal Biology 36: 232-238. 

MENEZES, V.A.; AMARAL, V.C.; VAN SLUYS, M. & ROCHA, C.F.D. 2006. Diet and 

foraging of the endemic lizard Cnemidophorus littoralis (Squamata, Teiidae) in the 

restinga de Jurubatiba, Macaé, RJ. Brazilian Journal of Biology, 66: 803-807. 

MENEZES, V.A., DUTRA, G.F. & ROCHA, C.F.D. 2008. Feeding habits of the endemic 

tropical parthenogenetic lizard Cnemidophorus nativo (Teiidae) in a restinga area of the 

northeastern Brazil. Journal of Natural History 42: 2575–2583. 

MENEZES, V.A.; VANSLUYS, M.; FONTES, A.F. & ROCHA, C.F.D. 2011. Living in a 

caatinga-rocky field transitional habitat: ecological aspects of the whiptail lizard 

Cnemidophorus ocellifer (Teiidae) in northeastern Brazil. Zoologia, 28: 8-16. 

MESQUITA, D.O. & COLLI, G.R. 2003a. The Ecology of Cnemidophorus ocellifer 

(Squamata, Teiidae) in a Neotropical Savanna. Journal of Herpetology, 37: 498-509. 

MESQUITA, D.O. & COLLI, G.R. 2003b. Geographical variation in the ecology of 

populations of some Brazilian species of Cnemidophorus (Squamata, Teiidae). Copeia, 

2003: 285-298. 

MILES, D.B.; LOSOS, J.B. & IRSCHICK, D.J. 2007. Morphology, performance, and 

foraging mode. Pp. 49-93. In: Lizard Ecology: The Evolutionary Consequences of 



29 
 

Foraging Mode. S,M. Reilly; L.D. McBrayer & D.B. Miles. (eds.). Cambridge University 

Press. 531 pp. 

MORI, A. & RANDRIAMAHAZO, H.J.A.R. 2002. Foraging mode of a Madagascan 

iguanian lizard, Oplurus cuvieri cuvieri. African Journal of Ecology, 40: 61-64. 

NAGY, K.A.; HUEY, R.B. & BENNETT, A.F. 1984. Field energetics and foraging mode of 

Kalahari lacertid lizards. Ecology, 65: 588-596. 

NIMER, E. 1972. Climatologia da região Nordeste do Brasil. Introdução à climatologia 

dinâmica. Revista Brasileira de Geografia, 34: 3-51. 

PERRY, G. 1996. The evolution of sexual dimorphism in the lizard Anolis polylepis 

(Iguania): evidence from intraspecific variation in foraging behavior and diet. Canadian 

Journal of Zoology, 74:1238-1245. 

PERRY, G. 1999. The evolution of search modes: ecological versus phylogenetic 

perspectives. American Naturalist, 153: 99-109. 

PERRY, G. 2007. Movement patterns in lizards: measurement, modality, and behavioral 

correlates. Pp. 13-48. In: Lizard Ecology: The Evolutionary Consequences of Foraging 

Mode. S.M. Reilly; L.D. McBrayer & D.B. Miles. (Eds.). Cambridge University Press. 

531 pp. 

PERRY, G. & PIANKA, E.R. 1997. Animal foraging: past, present and future. Trends in 

ecology and evolution, 12: 360-364. 

PERRY, G.; LAMPL, I.; LERNER, A.; ROTHENSTEIN, D.; SHANI, E.; SIVAN, N. & 

WERNER, Y.L. 1990. Foraging mode in lacertid lizards: variation and correlates. 

Amphibia-Reptilia, 11:373–384. 

PETERS, R.H. 1983. The ecological implications of body size. Cambridge University Press, 

Cambridge. 329p. 

PIANKA, E.R. 1966. Convexity, desert lizards, and spatial heterogeneity. Ecology, 47: 1055-

1059. 

PIANKA, E.R. 1970. Comparative autoecology of the lizard Cnemidophorus tigris in 

different parts of its geographic range. Ecology, 51: 703-720. 

PIANKA, E.R. 1973. The structure of lizard communities. Annual Reviews of Ecology and 

Systematics, 4: 53-74. 

PIANKA, E.R. 1986. Ecology and natural history of desert lizards. Princenton University 

Press. 208p. 

PIANKA, E.R. & VITT, L.J. 2003. Lizards: Windows to the Evolution of Diversity. 

University of California Press, London. 348p. 



30 
 

PIANKA, E.R.; HUEY, R.B. & LAWLER, L.R. 1979. Niche segregation in desert lizards. 

Pp. 67–115. In: Analysis of Ecological Systems. J.D. Horn; R.D. Mitchell & G.R. Stains 

(eds.). Ohio State University Press, Columbus. 

PIETRUSZKA, R.D. 1986: Search tactics of desert lizards: how polarized are they? Animal 

Behaviour, 34: 1742-1758. 

POUGH, F.H. 1983. Amphibians and reptiles as low-energy systems. Pp. 141-188. In: 

Behavioral Energetics: The Cost of Survival in Vertebrates. W.P. Aspey & S.I. Lustick 

(eds.). Ohio State University Press, Columbus.  

REEDER, T.W.; COLE, C.J. & DESSAUER, H.C. 2002. Phylogenetic relationships of 

whiptail lizards of the genus Cnemidophorus (Squamata: Teiidae): A test of monophyly, 

reevaluation of karyotypic evolution, and review of hybrid origins. American Museum 

Novitates, 3365: 1-61. 

REGAL, P.J. 1978. Behavioral differences between reptiles and mammals: an analysis of 

activity and mental capabilities. Pp. 183-202. In: Behavior and neurology of lizards. N. 

Greenberg & P.D. Mcleand (eds.) National Institutes of Mental Health, Rockville, Md. 

REILLY, S.M.; MCBRAYER, L.D. & MILES, D.B. 2007. Lizard Ecology: The 

Evolutionary Consequences of Foraging Mode. Cambridge University Press. 531 pp. 

RIBEIRO, L.B. & FREIRE, E.M.X. 2009a. Tropidurus hispidus (NCN). Frog predation. 

Herpetological Review 40: 228-228. 

RIBEIRO, L.B. & FREIRE, E.M.X. 2009b. Tropidurus semitaeniatus (NCN). Drinking 

behavior. Herpetological Review 40: 228-229. 

RIBEIRO, L.B. & FREIRE, E.M.X. 2010. Thermal ecology and thermoregulatory behavior of 

Tropidurus hispidus and T. semitaeniatus in a caatinga area of northeastern Brazil. 

Herpetological Journal, 20: 201-208. 

RIBEIRO, L.B. & FREIRE, E.M.X. 2011. Trophic ecology and foraging behavior of 

Tropidurus hispidus and Tropidurus semitaeniatus (Squamata, Tropiduridae) in a caatinga 

area of northeastern Brazil. Iheringia, Serie Zoologia, 101: 225-232. 

RIBEIRO, L.B.; GOGLIATH, M. & FREIRE, E.M.X. 2008. Tropidurus semitaeniatus 

(Squamata: Tropiduridae) as a seed disperser of the plant Commiphora leptophloeos 

(Burseraceae) in the caatinga of northeastern Brazil. Cuadernos de Herpetología, 22: 91-

94. 

RIBEIRO, L.B.; KOLODIUK, M.F. & FREIRE, E.M.X. 2010. Ventral colored patches in 

Tropidurus semitaeniatus (Squamata, Tropiduridae): sexual dimorphism and association 

with reproductive cycle. Journal of Herpetology, 44: 177-182. 



31 
 

RIBEIRO, L.B.; GOGLIATH, M.; SALES, R.F.D. & FREIRE, E.M.X. 2011. Mating 

behavior and female accompaniment in the whiptail lizard Cnemidophorus ocellifer 

(Squamata, Teiidae) in the Caatinga region of northeastern Brazil. Biota Neotropica, 11: 

363-368. 

RIBEIRO, L.B.; SILVA, N.B. & FREIRE, E.M.X. 2012. Reproductive and fat body cycles of 

Tropidurus hispidus and Tropidurus semitaeniatus (Squamata: Tropiduridae) in a caatinga 

area of northeastern Brazil. Revista Chilena de Historia Natural, 85: 307-320. 

ROCHA, C.F.D. 1996. Seasonal shift in lizard diet: the seasonality in food resources affecting 

the diet of Liolaemus lutzae (Tropiduridae). Ciência e Cultura, 48: 264-269. 

ROCHA, C.F.D.; BERGALLO, H.G. & PECCININI-SEALE, D. 1997. Evidence of an 

unisexual population of the Brazilian whiptail lizards genus Cnemidophorus (Teiidae), 

with description of a new species. Herpetologica 53: 374-382. 

ROCHA, C.F.D.; ARAÚJO, A.F.B.; VRCIBRADIC, D. & COSTA, E.M.M. 2000. New 

Cnemidophorus (Squamata: Teiidae) from coastal Rio de Janeiro state, Southeastern 

Brazil. Copeia, 2000: 501-509. 

ROCHA, P.L.B. & RODRIGUES, M.T. 2005. Electivities and resource use by an assemblage 

of lizards endemic to the dunes of the São Francisco River, northeastern Brazil. Papéis 

Avulsos de Zoologia, 45: 261-284.   

RODRIGUES, M.T. 1996. Lizards, snakes, and amphisbaenians from the Quaternary sand 

dunes of the middle rio São Francisco, Bahia, Brazil. Journal of Herpetology, 30: 513-

523. 

RODRIGUES, M.T.; CARVALHO, C.M.; BORGES-NOJOSA, D.M.; FREIRE, E.M.X.; 

CURCIO, F.F.; SILVA, H.R. & DIXO, M.B.O. 2002. Répteis e anfíbios. Pp. 44-145. In: 

Biodiversidade Brasileira – Avaliação e identificação de ações prioritárias para a 

conservação, utilização sustentável e repartição de benefícios da biodiversidade do 

Bioma Caatinga. Ministério do Meio Ambiente, Brasília. 

RODRIGUES, M.T.; CARVALHO, C.M.; BORGES-NOJOSA, D.M.; FREIRE, E.M.X.; 

CURCIO, F.F.; OLIVEIRA, F.F.; SILVA, H.R. & DIXO, M.B.O. 2004. Anfíbios e répteis: 

áreas e ações prioritárias para a conservação da Caatinga. Pp. 181-188. In: Biodiversidade 

da Caatinga: áreas e ações prioritárias para a conservação. J.M.C. Silva; M. Tabarelli; 

M.T. Fonseca & L.V. Lins (eds.), Ministério do Meio Ambiente, Brasília, DF, Brasil. 

SALES, R.F.D.; JORGE, J.S.; RIBEIRO, L.B. & FREIRE, E.M.X. 2011a. A case of 

cannibalism in the territorial lizard Tropidurus hispidus (Squamata: Tropiduridae) in 

Northeast Brazil. Herpetology Notes, 4: 265-267. 



32 
 

SALES, R.F.D.; RIBEIRO, L.B. & FREIRE, E.M.X. 2011b. Feeding ecology of Ameiva 

ameiva (Squamata: Teiidae) in a caatinga area of northeastern Brazil. Herpetological 

Journal, 21: 199-207. 

SALES, R.F.D.; RIBEIRO, L.B.; JORGE, J.S. & FREIRE, E.M.X. 2011c. Habitat use, daily 

activity periods and thermal ecology of Ameiva ameiva (Squamata: Teiidae) in a caatinga 

area of northeastern Brazil. Phyllomedusa, 10: 165-176. 

SARTORIUS, S.S.; VITT, L.J. & COLLI, G.R. 1999. Use of naturally and anthropogenically 

disturbed habitats in Amazonian rainforest by Ameiva ameiva.  Biological Conservation, 

90: 91-101. 

SCHARF, F.S.; JUANES, F. & ROUNTREE, R.A. 2000. Predator size-prey size relationships 

of marine fish predators: interspecific variation and effects of ontogeny and body size on 

trophic-niche breadth. Marine Ecology Progress Series, 208: 229–248. 

SCHOENER, T.W. 1967. The ecological significance of sexual dimorphism in size in the 

lizard Anolis conspersus. Science, 155: 474-477. 

SCHOENER, T.W. 1971. Theory on feeding strategies. Annual Review of Ecology and 

Systematics, 2: 369-404. 

STAMPS, J.A. 1977. Social behavior and spacing patterns in lizards. Pp. 265-234. In: 

Biology of the Reptilia, Vol. 7. C. Gans & D.W. Tinkle (eds.). New York: Academic 

Press. 

TABARELLI, M. & SILVA, J.M.C. 2003. Áreas e ações prioritárias para a conservação da 

biodiversidade da Caatinga. Pp. 777-796. In: Ecologia e conservação da Caatinga. I. 

Leal, M. Tabarelli & Silva, J.M.C. (eds.). Editora Universitária da UFPE, Recife, Brasil. 

822p.  

TEIXEIRA-FILHO, P.F.; ROCHA, C.F.D.; RIBAS, S.C. 2003. Relative feeding 

specialization may depress ontogenetic, seasonal, and sexual variations in diet: the 

endemic lizard Cnemidophorus littoralis (Teiidae). Brazilian Journal of Biology, 63: 321-

328. 

UETZ, P. 2013. The Reptile Database. http://www.reptile-database.org. Acessado em 16 de 

Fevereiro de 2013. 

VANZOLINI, P.E.; RAMOS-COSTA, A.M.M. & VITT, L.J. 1980. Répteis das Caatingas. 

Academia Brasileira de Ciências, Rio de Janeiro, 161p. 

VARELA-FREIRE, A.A. 2002. A caatinga hiperxerófila Seridó: a sua caracterização e 

estratégias para sua conservação. Academia de Ciências do estado de São Paulo, 39p. 



33 
 

VASCONCELLOS, A.; ANDREAZZE, R.; ALMEIDA, A.M.; ARAUJO, H.F.P.; 

OLIVEIRA, E.S. & OLIVEIRA, U. 2010. Seasonality of insects in the semi-arid Caatinga 

of northeastern Brazil. Revista Brasileira de Entomologia, 54: 471-476. 

VELLOSO, A.L.; SAMPAIO, E.V.S.B. & PAREYN, F.G.C. 2002. Ecorregiões: propostas 

para o bioma caatinga. Instituto de Conservação Ambiental. The Nature Conservancy do 

Brasil, 76p. 

VÉZINA, A.F. 1985. Empirical relationships between predator and prey size among terrestrial 

vertebrate predators. Oecologia, 67: 555–565. 

VITT, L.J. 1981. Tail autotomy and regeneration in the tropical skink Mabuya heathi. 

Journal of Herpetology, 15: 454-457. 

VITT, L.J. 1982a. Reproductive tactics of Ameiva ameiva (Lacertilia: Teiidae) in a seasonally 

fluctuating tropical habitat. Canadian Journal of Zoology, 60: 3113-3120. 

VITT, L.J. 1982b. Sexual dimorphism and reproduction in the microteiid lizard, 

Gymnophthalmus multiscutatus. Journal of Herpetology, 16: 325-329. 

VITT, L.J. 1983a. Reproduction and sexual dimorphism in the tropical teiid lizard, 

Cnemidophorus ocellifer. Copeia, 1983: 359-366. 

VITT, L.J. 1983b. Reproductive ecology of two tropical iguanid lizards: Tropidurus torquatus 

and Platynotus semitaeniatus. Copeia, 1983: 131-141. 

VITT, L.J. 1985. On the biology of the little known anguid lizard, Diploglossus lessonae. 

Papéis Avulsos de Zoologia (São Paulo), 36: 69-76. 

VITT, L.J. 1991. An introduction to the ecology of cerrado lizards. Journal of Herpetology, 

25: 79-90.  

VITT, L.J. 1995. The ecology of tropical lizards in the caatinga of northeast Brazil. 

Occasional Papers of the Oklahoma Museum of Natural History, 1: 1-29. 

VITT, L.J. 2000. Ecological consequences of body size in neonatal and small-bodied lizards 

in the neotropics. Herpetological Monographs, 14: 388-400. 

VITT, L.J. & CONGDON, J.D. 1978. Body shape, reproductive effort, and relative clutch 

mass in lizards: resolution of a paradox. American Naturalist, 112: 595-608. 

VITT, L.J., & LACHER, T.E. JR. 1981. Behavior, habitat, diet, and reproduction of the 

iguanid lizard Polychrus acutirostris in the caatinga of northeastern Brazil. Herpetologica, 

37: 53-63. 

VITT, L.J. & BALLINGER, R.E. 1982. The adaptive significance of a complex caudal 

adaptation in the tropical gekkonid lizard, Lygodactylus klugei. Canadian Journal of 

Zoology, 60: 2582-2587. 



34 
 

VITT, L.J. & PRICE, H.J. 1982. Ecological and evolutionary determinants of relative clutch 

mass in lizards. Herpetologica, 38: 237-255. 

VITT, L.J. & BLACKBURN, D.G. 1983. Reproduction in the lizard Mabuya heathi 

(Scincidae): a commentary on viviparity in New World Mabuya. Canadian Journal of 

Zoology, 61: 2798-2806. 

VITT, L.J. & CARVALHO, C.M. 1992. Life in the trees: the ecology and life history of 

Kentropyx striatus (Teiidae) in the lavrado area of Roraima, Brazil, with comments on 

tropical teiid life histories. Canadian Journal of Zoology, 70: 1995-2006. 

VITT, L.J. & ZANI, P.A. 1996. Ecology of the elusive tropical lizard Tropidurus 

[=Uracentron] flaviceps (Tropiduridae) in lowland rain forest of Ecuador. Herpetologica, 

52: 121-132.  

VITT, L.J. & PIANKA, E.R. 2004. Historical patterns in lizard ecology: what teiids can tell 

us about lacertids. Pp. 139-157. In: The Biology of Lacertid lizards. Evolutionary and 

Ecological Perspectives. V. Pérez-Mellado, N. Riera & A. Perera. (eds.) Institut Menorquí 

d’Estudis. Recerca. 313 p. 

VITT, L.J. & CALDWELL, J.P. 2009. Herpetology: An Introductory Biology of 

Amphibians and Reptiles. Academic Press, San Diego. 

VITT, L.J.; ZANI, P.A.; CALDWELL, J.P. & DURTSCHE, R.D. 1993. Ecology of the 

whiptail lizard Cnemidophorus deppii on a tropical beach. Canadian Journal of Zoology, 

71: 2391-2400. 

  VITT, L.J.; ZANI, P.A.; CALDWELL, J.P. & CARRILLO, E.O. 1995. Ecology of the lizard 

Kentropyx pelviceps (Sauria: Teiidae) in lowland rain forest of Ecuador. Canadian 

Journal of Zoology, 73: 691-703. 

VITT, L.J.; ZANI, P.A. & LIMA, C.M. 1997a. Heliotherms in tropical rain forest: the 

ecology of Kentropyx calcarata (Teiidae) and Mabuya nigropunctata (Scincidae) in the 

Curuá-Una of Brazil. Journal of Tropical Ecology, 13: 199-220. 

VITT, L.J.; ZANI, P.A. & AVILA-PIRES, T.C.S. 1997b. Ecology of the arboreal tropidurid 

lizard Tropidurus (=Plica) umbra in the Amazon region. Canadian Journal of Zoology, 

75: 1876-1882. 

VITT, L.J.; ZANI, P.A.; CALDWELL, J.P.; ARAÚJO, M.C. & MAGNUSSON, W.E. 1997c. 

Ecology oh whiptail lizards (Cnemidophorus) in the Amazon region of Brazil. Copeia, 

1997: 745-757. 



35 
 

VITT, L.J.; SARTORIUS, S.S.; AVILA-PIRES, T.C.S.; ESPÓSITO, M.C. & MILES, D.B. 

2000. Niche segregation among sympatric Amazonian teiid lizards. Oecologia, 122: 410-

420. 

WERNER, Y. L.; OKADA, S.; OTA, H.; PERRY, G. & TOKUNAGA, S. 1997. Varied and 

fluctuating foraging modes in nocturnal lizards of the family Gekkonidae. Asiatic 

Herpetological Research, 7:153–165. 

WHITING, M.J. 2007. Foraging mode in the African cordylids and plasticity of foraging 

behavior in Platysaurus broadleyi. Pp. 405-426. In: Lizard Ecology: The Evolutionary 

Consequences of Foraging Mode. S.M. Reilly; L.D. McBrayer & D.B. Miles, D.B. (eds). 

Cambridge University Press. 531 pp. 

WRIGHT, J.W. 1993. Evolution of the lizards of the genus Cnemidophorus. Pp. 27-81. In: 

Biology of whiptail lizards (genus Cnemidophorus). J.W. Wright & L.J. Vitt (eds). 

Norman: Oklahoma Museum of Natural History. 

WRIGHT, J.W. & VITT, L.J. 1993. Biology of whiptail lizards (genus Cnemidophorus). 

Norman: Oklahoma Museum of Natural History. 

WYMANN, M.N. & WHITING, M.J. 2002. Foraging ecology of rainbow skinks (Mabuya 

margaritifer) in southern Africa. Copeia, 2002: 943-957.  

ZALUAR, H.L.T & ROCHA, C.F.D. 2000. Ecology of the wide-foraging lizard Ameiva 

ameiva (Teiidae) in a sand dune habitat of southeastern Brazil: ontogenetic, sexual and 

seasonal trends in food habits, activity, thermal biology and microhabitat use. Ciência e 

Cultura, 52: 101:107. 

ZAR, J.H. 1999. Biostatistical analysis. 4th edition, Upper Saddle River, Prentice-Hall. 



Feeding habits and predator-prey size relationships 
in the whiptail lizard Cnemidophorus oCellifer 
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aBStRact. we studied the diet of the whiptail lizard Cnemidophorus ocellifer (spix, 1825) and the relationships between predator 
size and prey size in a Caatinga area of northeastern brazil. lizards (n = 111) were collected during the day through active search. 
in the laboratory, we measured them and registered the number of ingested items of each prey category to order, as well as the 
dimensions and frequencies of each. the main prey category in the C. ocellifer diet was insect larvae and pupae, followed by or-
thoptera, isoptera, Coleoptera and araneae. termites (isoptera) were important only in numeric terms, having negligible volumetric 
contribution and low frequency of occurrence, an uncommon feature among whiptail lizards. the types and sizes of prey consumed 
by adult males and females were similar, despite sexual dimorphism in head size. adults and juveniles ingested similar prey types, 
but differed in prey size. maximum and minimum prey sizes were positively correlated with lizard body size, suggesting that in 
this population individuals experience an ontogenetic change in diet, eating larger prey items while growing, and at the same time 
excluding smaller ones.

KeywoRDS. body size; Caatinga; diet; lizards; ontogeny; prey size.

intRoDuction

both intrinsic and extrinsic factors have strong 
influence on the feeding ecology of lizards (pianka, 
1986). rainfall and seasonal fluctuations in avail-
ability of food are among the most important ex-
trinsic factors (pianka, 1970; magnusson and silva, 
1993; rocha, 1996). Foraging mode, body size, sex, 
and ontogeny are important intrinsic factors influ-
encing diet composition (schoener, 1967; huey and 
pianka, 1981; perry, 1996; Vitt, 2000). the conse-
quences of body size on feeding ecology have been 
studied in diverse taxonomic groups. in some cases, 
predators exclude smaller prey items from the diet 
as they grow and add larger items, in such a way that 
both minimum and maximum prey size increase at 
similar rates (e.g., Costa et al., 2008; Costa, 2009). 
in others cases, the predator adds larger items to its 
diet as it grows, but continues to eat small prey. a 
positive relationship between predator body size and 
maximum prey size occurs, but minimum prey size 
remains constant or increases with a much slighter 
slope (e.g., scharf et al., 2000; sales et al., 2011). 
Finally, the predator may not add larger items to its 
diet as it grows; in this case, minimum and maxi-
mum prey sizes are not correlated with body size 

(dietary specialists; e.g., Vitt et al., 1997a; Colli 
et al., 2003).

the family teiidae is composed of actively forag-
ing, sexually dimorphic lizards, distributed through-
out the americas (Vitt and Caldwell, 2009). within 
teiids, the teiinae constitute the most speciose and 
widespread group, mainly owing to the small-bodied 
species (less than 100 mm in snout-vent length) un-
til recently united in the single genus Cnemidopho‑
rus (collectively known as whiptail lizards). in spite 
of the overall similarity in morphology and ecol-
ogy among its members, molecular studies have not 
supported the monophyly of Cnemidophorus, and 
reeder et al. (2002) resurrected the genus Aspidos‑
celis for the north and Central american clade of 
“Cnemidophorus”. the south american whiptails 
(the lemniscatus group) currently constitute the ge-
nus Cnemidophorus, and are more closely related to 
the large-bodied teiine genera Ameiva and Kentropyx. 
these three genera are now known to constitute a 
monophyletic group that reeder et al. (2002) referred 
to as “cnemidophorines”.

most studied Cnemidophorus populations are 
known to feed predominantly on termites and insect 
larvae (e.g., Vitt et al., 1997b; mesquita and Colli, 
2003a, b; dias and rocha, 2007; menezes et al., 
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2006, 2008, 2011). massive ingestion of small prey 
can minimize the occurrence of ontogenetic changes 
in diet and studies on whiptail lizards, where termites 
constituted a predominant food item, found no asso-
ciation between lizard size and prey size (mesquita 
and Colli, 2003b; teixeira-Filho et al., 2003; dias 
and rocha, 2007; menezes et al., 2006, 2008).

herein, we provide data on the feeding habits of a 
population of Cnemidophorus ocellifer (spix, 1825) 
from the semiarid Caatinga in northeastern brazil. 
this species is widely distributed in brazil, occur-
ring in the Cerrado, in the Caatinga, and in restin-
gas along the northeastern coast (Vanzolini et al., 
1980; menezes et al., 2011). our main goals were 
to (1) determine its diet composition, (2) explore the 
relationship between lizard body size and prey size; 
and (3) examine the existence of sexual and onto-
genetic variations in diet. we hypothesized that the 
feeding habits of C. ocellifer are similar to that of 
other whiptail lizards, with predominant consump-
tion of termites and larvae and absence of a relation-
ship between lizard size and prey size. in this case, 
we would expect weak sexual and ontogenetic differ-
ences in diet. alternatively, if there are ontogenetic 
and sexual differences in diet, we would expect to 
find a positive correlation between lizard size and 
prey size.

MateRialS anD MethoDS

study site

this study was conducted at the ecological sta-
tion of the seridó (eseC seridó, 06°34’36.2”s, 
37°15’20.7”w, datum: wgs84, altitude: 192 m), 
which encompasses a Caatinga area of 1,166.38 hect-
ares located in the municipality of serra negra do 
norte, state of rio grande do norte, brazil. the cli-
mate is semiarid, hot and dry (ab’sáber, 1974), with 
a rainy season that predominates between march and 
may, and rainfall ranging between 500 and 800 mm/
year. mean annual temperatures vary from 28°C to 
30°C, and maximum temperatures exceed 40°C on 
some days of the year, whereas the minimum tem-
peratures range between 17°C and 20°C; relative air 
humidity oscillates around 30-50% in the dry season, 
reaching 80-90% in the rainy season (nimer, 1972). 
the vegetation of eseC seridó is arboreal-bushy 
hyperxerophilous; the ground is covered with herba-
ceous extract in the rainy season, which is greatly re-
duced in the dry season (Varela-Freire, 2002).

lizard sampling

the field work consisted of monthly trips for three 
consecutive days, from september 2008 to august 
2010. during this period, from 0800 h to 1700 h, we 
walked trails that covered all the types of vegetation 
of the eseC seridó in order to sample the different 
habitats and microhabitats used by the species. along 
these trails, some lizards were captured with 4.5 mm 
air rifles (Urko®). Killing of animals was conducted 
in accordance with current legislation. all lizards 
were measured (see below), dissected to remove the 
stomachs, then fixed in 10% formalin, conserved in 
70% ethanol, and deposited in the herpetological 
Collection of the department of botany, ecology, 
and zoology (Chbez) of the Universidade Federal 
do rio grande do norte.

data analysis

in all animals collected, we took the follow-
ing measures using digital calipers (precision of 
0.1 mm) before fixation: snout-vent length (sVl), 
from the tip of the snout to the anterior end of clo-
aca; head length (hl), from the posterior margin of 
the tympanum to the tip of the snout; head width 
(hw) at the widest point of the skull; head height 
(hh) at the maximum height of the skull; and jaw 
length (Jl), from the tip of the snout to the labial 
commissure. the classification of individuals into 
adult and juvenile categories was done according to 
Vitt (1995), considering adults those individuals that 
reached the minimum size of sexual maturity (adult 
males as SVL ≥ 56 mm and adult females as SVL 
≥ 55 mm). The existence of sexual differences in 
body size (sVl) was determined through analysis 
of variance (anoVa). to assess sexual differences 
in head and jaw size (hl, hw, hh and Jl), analysis 
of covariance (anCoVa) was performed with sVl 
as covariate.

stomach contents were placed in petri dishes 
and examined under a stereomicroscope to identify 
the food items ingested, usually to order level. ants 
(Formicidae) were treated as an exclusive prey cat-
egory in the order hymenoptera, and larval stages 
of the orders lepidoptera, Coleoptera, diptera and 
neuroptera were placed together in one prey category 
(insect larvae and pupae). the length and width of 
each prey item was measured with the aid of graph 
paper, and the volume was estimated by the prolate 
spheroid formula: V = 4/3π (length/2) × (width/2)2 
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(dunham, 1983). the frequency of occurrence (num-
ber of stomachs containing the prey category i, divid-
ed by the total number of stomachs) and the numeri-
cal and volumetric percentages of each prey category 
were determined for pooled stomachs. the impor-
tance index (i) was calculated for each prey category 
by adding up the occurrence, numerical and volumet-
ric percentages, and dividing by three (mesquita and 
Colli, 2003b). we calculated the importance index for 
the total sample, and separately for adult males, adult 
females, all adults, and juveniles.

the degree of qualitative similarity in the diet of 
adult males and females and adults and juveniles was 
examined with the pianka’s overlap index – ojk (pi-
anka, 1973), in which values range from 0 (no similar-
ity) to 1 (complete similarity). we calculated overlap 
values using the niche overlap module of ecosim 
v.7 (gotelli and entsminger, 2004), and compared the 
observed overlap values with simulated values gener-
ated from 1000 randomizations of the original matrix 
(randomization algorithm 3).

For each individual, we calculated prey size (max-
imum, minimum and mean prey volume). lizards 
that ingested fewer than two prey items were exclud-
ed from prey-size analyses due to incompatibility of 
estimating both maximum and minimum prey sizes. 
the mann-whitney U test (zar, 1999) was applied to 
verify the existence of sexual and ontogenetic differ-
ences in diet for the number of food items ingested, 
total stomach volume, mean, maximum and mini-
mum prey volume. linear regressions (zar, 1999) 
were performed to test the relationship between the 
body size of lizards (sVl) and prey size, with all 
variables log10-transformed to meet the requirements 
of normality.

all statistical analyses were performed using 
pasw statistics 18.0 software for windows, with 
α set at 0.05. Before performing all the parametric 
tests, all variables were tested for normality and ho-
moscedasticity of variances. throughout the text, the 
descriptive statistics are represented as a mean ± stan-
dard deviation (sd).

ReSultS

we collected 111 specimens of C. ocellifer, 60 
males (49 adults and 11 juveniles), 44 females (33 
adults and 11 juveniles), and seven individuals (one 
adult and six juveniles) in which it was not possible to 
determine the sex. the mean sVl of adult males did 
not differ significantly from that of adult females, but 
head and jaw size measurements (hl, hw, hh and 
Jl) were significantly higher in adult males (table 1).

of the 111 stomachs examined, 98 (88.3%) con-
tained at least one food item. we identified a total of 
811 food items in the analyzed stomachs and recog-
nized 20 prey categories, mostly arthropods (table 2). 
based on importance indexes, the diet of C. ocellifer 
was composed mainly of insect larvae and pupae, or-
thoptera, isoptera, Coleoptera and araneae (table 2). 
the most important prey category in frequency, num-
ber, and volume was insect larvae and pupae, present 
in 54.0% of the stomachs, representing 33.0% of the 
total number of prey, 26.2% of total volume and with 
a notably higher importance index compared to other 
prey categories. orthoptera, araneae and Coleoptera 
had a good representation in volume and frequency 
of occurrence, and isoptera was well represented in 
number, but had low frequency of occurrence and 
negligible importance in volume (table 2). the plant 
material ingested had little significance in the diet, and 
was composed mainly of leaf fragments, most likely 
ingested accidentally while capturing prey. Cannibal-
ism was registered in one occasion; we found a whole 
neonate conspecific (32.5 mm sVl) in the stomach 
of an adult female (70.7 mm sVl).

when comparing qualitatively the diet of adult 
males and females, and adults and juveniles, we veri-
fied that the prey types consumed were basically the 
same, which is evidenced by the importance indexes 
shown in table 1. according to the ojk index, the 
qualitative similarity between the diet of adult males 
and females was 0.882 (numeric) and 0.860 (volu-
metric), both indices significantly higher than ex-
pected by chance (p‑values of 0.004 and 0.026). the 

taBle 1. summary of morphometric characters (in millimeters) of adult males and females of Cnemidophorus ocellifer at the ecological 
station of the seridó, rio grande do norte, brazil. see methods for abbreviations and statistical descriptions. p‑values marked with an 
asterisk (*) indicate significant differences between the groups.

adult males (n = 49) adult Females (n = 33) statistic p
sVl 69.8 ± 8.6 (56.8 – 91.1) 67.0 ± 6.4 (56.0 – 77.7) F1,80 = 2.297 0.134
hl 19.4 ± 3.0 (14.0 – 25.5) 16.7 ± 1.6 (12.5 – 19.6) F2,79 = 26.325 < 0.001*
hw 11.6 ± 2.0 (7.8 – 16.2) 9.4 ± 0.9 (7.4 – 12.7) F2,79 = 73.296 < 0.001*
hh 9.9 ± 1.6 (7.2 – 14.0) 8.1 ± 0.8 (6.7 – 11.2) F2,79 = 63.712 < 0.001*
Jl 13.7 ± 1.9 (10.4 – 18.0) 11.7 ± 1.0 (9.6 – 13.2) F2,79 = 42.318 < 0.001*
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similarity in diet of adults and juveniles was 0.853 
(numeric) and 0.786 (volumetric), both also signifi-
cantly higher than expected by chance (p‑values of 
0.003 and 0.004). in the quantitative analyses of the 
diet, adult males and females did not differ in any 
of the variables analyzed (table 3). however, when 
comparing adults and juveniles, in most of the vari-
ables we observed significantly higher values for 
adults (table 3).

the body size of lizards (sVl) showed positive 
correlations with maximum prey volume (r2 = 0.114, 
F1,69 = 8.862, p = 0.004, Figure 1a), minimum 
prey volume (r2 = 0.128, F1,69 = 10.155, p = 0.002, 
Figure 1b) and mean prey volume (r2 = 0.235, 
F1,69 = 21.147, p < 0.001, Figure 1C). head and mouth 

dimensions (hl, hw, hh, Jl) also showed positive 
correlations with prey size (r2 values from 0.058 
to 0.067 for maximum prey volume, from 0.095 to 
0.102 for minimum prey volume, and from 0.131 to 
0.170 for mean prey volume; p‑values < 0.05), ex-
cept for hl and hh against maximum prey volume 
(p = 0.051 in both cases).

DiScuSSion

teiids are considered extreme active foragers in-
side the spectrum of foraging intensity (magnusson 
et al., 1985; perry, 1999). these lizards move around 
searching for food almost constantly, and use, besides 

taBle 2. diet composition of Cnemidophorus ocellifer (n = 111) at the ecological station of the seridó, rio grande do norte, brazil. F = 
frequency of occurrence, n = number, V = volume (mm3), i = importance index (t = total sample, m = adult males, F = adult females, a = 
all adults, J = juveniles). U.a.r. = Unidentified arthropod remains.

prey category F (%) n (%) V (%) it im iF ia iJ

acari 2 (1.8) 2 (0.2) 23.9 (< 0.1) 0.6 — — — 2.8
araneae 23 (20.7) 38 (4.6) 5328.0 (11.5) 12.3 10.6 17.1 13.9 8.7
blattodea 10 (9.0) 11 (1.3) 1326.8 (2.8) 4.4 2.6 7.5 4.7 2.8
Coleoptera 31 (27.9) 66 (8.1) 4487.9 (9.7) 15.2 9.7 24.7 16.1 11.4
diplopoda 4 (3.6) 4 (0.4) 105.9 (0.2) 1.4 0.8 2.3 1.4 1.4
diptera 3 (2.7) 4 (0.4) 22.8 (< 0.1) 1.0 — 1.1 0.4 2.9
gastropoda 13 (11.7) 16 (1.9) 128.6 (0.2) 4.6 3.2 5.7 4.2 5.9
hemiptera 17 (15.3) 33 (4.0) 3493.6 (7.5) 8.9 6.9 11.1 8.6 10.5
homoptera 13 (11.7) 25 (3.0) 638.2 (1.3) 5.3 1.7 8.0 4.3 8.8
hymenoptera
 Formicidae 7 (6.3) 9 (1.1) 391.3 (0.8) 2.7 3.8 3.6 3.6 —
 others 6 (5.4) 9 (1.1) 422.6 (0.9) 2.4 2.2 2.5 2.2 3.0
isoptera 15 (13.5) 256 (31.5) 805.9 (1.7) 15.6 15.6 17.1 15.9 14.5
insect larvae and pupae 60 (54.0) 268 (33.0) 12060.0 (26.2) 37.7 43.6 33.5 38.7 35.1
lepidoptera 3 (2.7) 4 (0.4) 279.9 (0.6) 1.2 — 2.4 1.0 2.3
mantodea 9 (8.1) 12 (1.4) 1622.8 (3.5) 4.3 3.7 4.5 4.6 2.9
odonata 3 (2.7) 3 (0.3) 472.0 (1.0) 1.3 0.9 1.2 1.0 3.5
orthoptera 31 (27.9) 49 (6.0) 8883.4 (19.3) 17.7 14.5 20.5 17.2 19.7
insect eggs 1 (0.9) — 1.2 (< 0.1) — — — — —
Vertebrata
 lizards 2 (1.8) 2 (0.2) 1227.4 (2.6) 1.5 — 4.1 1.9 —
plant material 15 (13.5) — 562.2 (1.2) — — — — —
U.a.r. 33 (29.7) — 3701.1 (8.0) — — — — —

taBle 3. average values of the quantitative variables analyzed for the diet of adult males and females, and for adults and juveniles of 
Cnemidophorus ocellifer at the ecological station of the seridó, rio grande do norte, brazil. the volume scale is in mm3. Z‑values refer 
to the mann-whitney U test, and p‑values marked with an asterisk (*) indicate significant differences between the groups.

Variables adult males 
(n = 29)

adult Females 
(n = 26) z p adults 

(n = 56)
Juveniles 
(n = 15) z p

number of prey items ingested 9.7 ± 9.3 11.5 ± 14.6 -0.676 0.499 10.6 ± 11.9 13.7 ± 15.2 -0.847 0.397
total stomach volume 595.0 ± 633.3 752.3 ± 589.3 -1.163 0.245 665.9 ± 607.4 284.7 ± 164.0 -2.233 0.026*
maximum prey volume 312.7 ± 488.7 282.3 ± 267.4 -0.801 0.423 297.4 ± 392.9 122.4 ± 133.8 -2.599 0.009*
minimum prey volume 21.0 ± 29.2 13.4 ± 19.7 -1.181 0.238 17.3 ± 25.0 4.9 ± 5.9 -2.910 0.004*
mean prey volume 89.1 ± 88.1 82.0 ± 60.8 -0.455 0.649 85.2 ± 75.2 35.6 ± 54.6 -3.226 0.001*
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vision, a highly developed chemoreception (vomero-
nasal) to detect and discriminate prey (Cooper, 1990, 
1995). as chemically-oriented, active foragers, teiids 
frequently capture prey that are sedentary (e.g., lar-
vae), clumped in the environment (e.g., termites), or 
hidden in the substrate (e.g., nocturnal arthropods) 

(huey and pianka, 1981; anderson, 1993). the diet 
of C. ocellifer in the eseC seridó was mainly com-
posed of sedentary prey (insect larvae and pupae), 
but also contained a high proportion of mobile and 
evasive prey (orthopterans, beetles and spiders). ter-
mites were also important, but only in numeric terms. 
these five prey categories constitute the most impor-
tant ones in the diets of most cnemidophorines (e.g., 
Vitt et al., 1995, 1997b, 2000; mesquita and Colli, 
2003a, b; menezes et al., 2006, 2008, 2011; sales 
et al., 2011). thus, the feeding habits of C. ocellifer 
from eseC seridó are similar to the general feeding 
pattern of this lizard clade. however, the relatively 
low importance of termites is an uncommon feature 
among whiptails (see below).

the positive association in C. ocellifer between 
body size and prey size contrasts with most studies 
on Cnemidophorus, which reported a lack of relation-
ship between these variables (e.g., mesquita and Col-
li, 2003b; teixeira-Filho et al., 2003; dias and rocha, 
2007; menezes et al., 2006, 2008). as pointed out by 
these authors, the massive consumption of termites 
(small prey items with little variation in body size) by 
most lizards of all ages in these studies contributed 
to this trend. termites are usually among the most 
frequent and important prey in the diet of most spe-
cies of Cnemidophorus in south america (see ariani 
et al., 2011 – table 4 for a review), and also for most 
whiptail lizards of the genus Aspidoscelis in Central 
and north america (e.g., pianka, 1970; Vitt et al., 
1993; paulissen et al., 2006; rodríguez and Casas-
andreu, 2011). in C. ocellifer from eseC seridó, 
termites were important in number, but only for few 
individuals (low frequency of occurrence), and had 
a negligible volumetric contribution (less than 2%). 
this does not seem to be an artifact of season/time of 
the year, since the lizards were sampled year-round. 
apparently the infrequent consumption of termites 
accounted for a significant relationship between prey 
size and lizard body size in this population. similar 
to our results, ariani et al. (2011) verified absence 
of termites in the diet composition of a population of 
C. lacertoides in a restinga habitat in southern brazil, 
despite the local availability of termite mounds. it is 
not yet clear why some Cnemidophorus populations 
ingest termites massively while others do not, but cer-
tainly local variations in the availability of termites 
and larger prey types that offer more profitability 
(e.g., insect larvae, orthopterans) are a determinant 
factor.

although C. ocellifer adult males had relatively 
larger heads and jaws than adult females, both sexes 

FiguRe 1. relationship between snout-vent length – sVl (mm) 
and prey size (mm3) in Cnemidophorus ocellifer at the ecologi-
cal station of the seridó, rio grande do norte, brazil. (a) sVl 
against maximum prey volume (slope = 2.398, p = 0.004), 
(b) sVl against minimum prey volume (slope = 2.646, 
p = 0.002), (C) sVl against mean prey volume (slope = 3.011, 
p < 0.001).
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consumed similar prey types and did not differ in 
maximum and minimum prey sizes. the occurrence 
of dietary differences between sexes was expected, 
because the larger sex has the potential to consume 
larger prey (e.g., schoener, 1967; preest, 1994). nev-
ertheless, sexual differences may be difficult to be de-
tected in some studies if they represent a small effect 
size, requiring a large sample size to become statisti-
cally significant (Jennions and møller, 2003). similar 
to our results, some studies with sexually dimorphic 
lizards have not found sexual differences in the types 
and size of prey (e.g., zaluar and rocha, 2000; Kolo-
diuk et al., 2010; sales et al., 2011). on the other 
hand, dietary differences between adults and juve-
niles, chiefly in prey size as occurred in our study, are 
widely reported in lizards, and one plausible explana-
tion for such differences lies in the fact that juvenile 
lizards are limited by their smaller body, head and 
mouth, resulting in a narrower range in the size of 
potential prey available (peters, 1983; Vézina, 1985; 
Vitt, 2000). other limiting factors to juveniles include 
bite force (erickson et al., 2003; herrel and o’reilly, 
2006) and prey handling performance (mehta, 2003).

we conclude that C. ocellifer in the eseC seridó 
is a carnivorous lizard that consumes mainly insect 
larvae and pupae, sedentary prey items common in 
the diet of active foragers. termites are infrequent in 
the diet and have negligible volumetric importance, 
contrasting with the feeding habits of most whiptails, 
including other populations of C. ocellifer in brazil 
(Vitt, 1995; mesquita and Colli, 2003b; dias and 
rocha, 2007; menezes et al., 2011). the positive as-
sociation between body size and both minimum and 
maximum prey sizes suggests that lizards in this pop-
ulation experience an ontogenetic change in the diet, 
adding larger prey items while growing, and at the 
same time excluding smaller ones.

ReSuMo

nós estudamos a dieta e a relação entre o tamanho 
do predador e o tamanho das presas no lagarto Cne‑
midophorus ocellifer (spix, 1825) em uma área de 
Caatinga do nordeste do brasil. os lagartos (n = 111) 
foram coletados durante o dia através de busca ati-
va. no laboratório, nós os medimos e registramos o 
número de itens ingeridos de cada categoria de presa 
ao nível de ordem, bem como suas dimensões e fre-
quências. a principal categoria de presa na dieta de 
C. ocellifer foi larvas e pupas de insetos, seguido de 
orthoptera, isoptera, Coleoptera e araneae. térmitas 

(isoptera) foram importantes apenas em termos nu-
méricos, com contribuição volumétrica desprezível e 
baixa frequência de ocorrência, uma característica in-
comum entre lagartos do gênero Cnemidophorus. os 
tipos e tamanhos das presas consumidas por machos 
e fêmeas adultos foram similares, apesar do dimorfis-
mo sexual no tamanho da cabeça. adultos e juvenis 
ingeriram tipos de presa similares, mas diferiram no 
tamanho. os tamanhos máximo e mínimo das presas 
foram positivamente correlacionados com o tamanho 
corporal dos lagartos, sugerindo que nesta população 
os indivíduos experimentam uma mudança ontogené-
tica na dieta, consumindo itens alimentares maiores 
à medida que crescem, e ao mesmo tempo excluindo 
presas menores.
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CAPÍTULO 2 – Os efeitos da sazonalidade sobre a composição da dieta e o 

comportamento de forrageamento de Ameivula aff. ocellifera (Teiidae) na região 
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RESUMO 

Este estudo investigou a influência da sazonalidade sobre a dieta e comportamento de 

forrageamento do lagarto “cauda-de-chicote” Ameivula aff. ocellifera em uma área de 

Caatinga do nordeste do Brasil. A composição da dieta foi identificada através da análise 

estomacal de lagartos (N = 100) coletados mensalmente por busca ativa durante o ano de 

2009 (estação chuvosa e estação seca) e metade do ano de 2010 (estação chuvosa). O 

comportamento de forrageamento foi investigado durante um mês chuvoso e um mês seco do 

ano de 2012, determinando-se a porcentagem do tempo gasta em movimento (PTM), o 

número de movimentos por minuto (MPM) e taxa de captura de presas pelos lagartos (N = 28) 

durante o forrageamento. A dieta de Ameivula aff. ocellifera apresentou diferenças sazonais 

significativas. Durante as duas estações chuvosas (2009 e 2010), as presas predominantes na 

dieta foram Larvas de inseto, Coleoptera e Orthoptera, enquanto na estação seca as presas 

predominantes foram Larvas de inseto, Hemiptera, Araneae e Orthoptera. O grau de 

mobilidade das presas durante as estações chuvosas foi menor, principalmente devido ao 

maior consumo de larvas de inseto durante esses períodos. A largura de nicho da população 

foi maior na estação seca, confirmando a predição teórica de que quando o alimento é escasso, 

as dietas tendem a ser mais generalizadas. Considerando a amostra total, A. aff. ocellifera 

apresentou 61,0 ± 15,0 PTM, 2,03 ± 0,30 MPM, e capturou 0,13 ± 0,14 presas por minuto. O 

modo de forrageamento foi similar ao encontrado para outros lagartos whiptails quanto a 

PTM, no entanto MPM foi relativamente superior. Diferenças sazonais foram verificadas em 

PTM, que foi significativamente maior na estação chuvosa (66,4 ± 12,1) que na estação seca 

(51,5 ± 15,6). É possível que essa diferença represente um ajuste comportamental em resposta 
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à variação sazonal na abundância e tipos de presas disponíveis no ambiente nas diferentes 

estações. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Forrageamento ótimo; Lagartos; Largura de nicho; Plasticidade 

comportamental; Proporção do tempo gasta em movimento; Movimentos por minuto. 

 

INTRODUÇÃO 

Em habitats tropicais, onde a temperatura e o fotoperíodo são mais estáveis, a 

sazonalidade na precipitação se revela com o mais importante fator extrínseco que afeta a 

ecologia de lagartos (GRIFFITHS & CHRISTIAN 1996; MIRANDA & ANDRADE 2003). 

Em ambientes com forte sazonalidade, a produtividade local está sujeita à umidade e ciclos de 

pluviosidade, e dessa forma a abundância de artrópodes tende a ser maior na estação chuvosa 

(JANZEN & SCHOENER, 1968; BALLINGER & BALLINGER, 1979; DUNHAM, 1981; 

VASCONCELLOS et al., 2010). Uma das predições da teoria do forrageamento ótimo – TFO 

(MACARTHUR & PIANKA 1966; SCHOENER 1971) é a de que quando o alimento é 

escasso, as dietas dos indivíduos tendem a ser mais generalizadas, enquanto que quando a 

disponibilidade de alimento é abundante, as dietas se tornam mais especializadas na direção 

das presas mais rentáveis. Essa predição, uma das mais robustas empiricamente da TFO 

(PERRY & PIANKA 1997), tem sido suportada em alguns estudos realizados com 

populações de lagartos (PIANKA, 1970; DURTSCHE 1995; MAIA et al. 2011; SALES et al. 

2011b). 

Os estudos clássicos consideram os lagartos como forrageadores ativos (FA) ou 

forrageadores senta-e-espera (FSE) (PIANKA, 1966; SCHOENER, 1971). As primeiras 

discussões sobre o comportamento de forrageamento, no entanto, não focaram em formas de 

quantificá-lo, apresentando estritamente descrições qualitativas e subjetivas para determinar 

se uma espécie era FA ou FSE (PERRY, 2007). PIANKA et al. (1979) foram os primeiros 

autores a utilizar parâmetros quantitativos para descrever o forrageamento: (1) velocidade; (2) 

número de movimentos por minuto (MPM); e (3) porcentagem do tempo gasta em movimento 

(PTM). Trabalhos subsequentes mostraram que a velocidade é influenciada pelo tamanho 

corporal e pela estrutura (patchiness) do habitat, e dessa forma acaba não sendo um bom 

índice comparativo (PERRY et al., 1990; COOPER et al., 2001). Os outros dois índices 

(MPM e PTM) se tornaram amplamente utilizados para descrever o forrageamento de lagartos 

(HUEY & PIANKA, 1981; PERRY et al., 1990; WERNER et al., 1997; PERRY, 1999; 

GREEF & WHITING, 2000; COOPER et al., 2001, 2005). Embora haja atualmente um 
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consenso em desenvolvimento (embora alguns autores ainda discordem; ver HUEY & 

PIANKA, 2007) de que o comportamento de forrageamento em lagartos reflete um contínuo e 

não uma dicotomia (PERRY, 1999, 2007; REILLY et al., 2007), as designações FA e FSE 

ainda são usadas amplamente por propósitos práticos. Alguns autores (COOPER, 2007; 

WHITING, 2007) têm sugerido um ponto de corte em relação à proporção do tempo gasta em 

movimento (PTM) para caracterizar o modo de forrageamento categoricamente como FA ou 

FSE: espécies com PTM menor que 10% são considerados FSE, enquanto espécies com PTM 

maior que 10% são considerados FA. Em relação a MPM, nenhum critério simples pode ser 

usado para definir os modos de forrageamento (COOPER et al., 2001). 

Ao longo da literatura sobre forrageamento em lagartos, muitos estudos 

implicitamente assumiram que a estratégia de forrageamento é fixa dentro de uma espécie, 

negligenciando-se a ocorrência de plasticidade nas estratégias comportamentais adotadas 

(VERWAIJEN & VAN DAMME, 2008). Com a difusão do uso de parâmetros quantitativos 

para descrever o forrageamento, passou-se a levar em consideração variações intraespecíficas 

e intraindividuais (PIETRUSZKA, 1986; PERRY et al., 1990; GREFF & WHITING, 2000; 

WERNER et al., 1997; VERWAIJEN & VAN DAMME, 2008). Em várias espécies têm sido 

observadas alterações nos níveis de movimentação e até mudança entre modos em resposta às 

condições de densidade e distribuição de recursos alimentares (DUNHAM, 1983; LISTER & 

AGUAYO, 1992; EIFLER & EIFLER, 1999; GREEF & WHITING, 2000). Tanto predições 

teóricas (comentadas em HUEY & PIANKA, 1981; WERNER et al., 1997; COOPER et al., 

2001), quanto estudos empíricos (HUEY & PIANKA, 1981; DUNHAM, 1983; LISTER & 

AGUAYO, 1992) sugerem que que o forrageamento se torna mais ativo quando o alimento é 

mais aparente ou abundante. 

Os lagartos “cauda-de-chicote” (whiptail lizards ou whiptails) compreendem um 

grupo de espécies na família Teiidae de pequeno tamanho corporal (menos de 100 mm em 

comprimento rostro-cloacal), forrageadoras ativas e habitantes de áreas abertas do norte dos 

Estados Unidos até o sul da Argentina, ocupando diversas comunidades ecológicas (REEDER 

et al., 2002). Antes de 2002, cerca de 50 espécies de whiptails estavam agrupadas em seis 

grupos no grande gênero polifilético Cnemidophorus (LOWE et al. 1970), com as espécies 

sul-americanas reunidas no grupo C. lemniscatus (WRIGHT, 1993). REEDER et al. (2002) 

ressuscitaram o gênero Aspidoscelis e transferiram todas as espécies de whiptails para esse 

gênero, exceto o grupo polifilético C. lemniscatus, que permaneceu no gênero 

Cnemidophorus. Adicionalmente, REEDER et al. (2002) identificaram quatro linhagens não 

relacionadas de Cnemidophorus na América do Sul: (i) complexo C. lemniscatus + C. 
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murinus, (ii) complexo C. lacertoides, (iii) complexo C. ocellifer, e (iv) complexo C. 

longicauda. Recentemente, numa revisão taxonômica da morfologia dos teídeos, HARVEY et 

al. (2012) propuseram os gêneros Ameivula, Aurivela e Contomastix para os antigos 

complexos C. ocellifer, C. longicauda e C. lacertoides, respectivamente, com o objetivo de 

resolver o polifiletismo do gênero Cnemidophorus. Dessa forma, apesar da grande 

similaridade morfológica e ecológica entre as espécies, atualmente os lagartos whiptails estão 

distribuídos em cinco gêneros não relacionados: Aspidoscelis nas Américas do Norte e 

Central, e Cnemidophorus, Aurivela, Contomastix e Ameivula na América do Sul. 

O gênero Ameivula (antigo grupo de espécies Cnemidophorus ocellifer) está 

distribuído do nordeste do Brasil (sul do Rio Amazonas) até o norte da Argentina, e inclui 

atualmente onze espécies (ARIAS et al., 2011b; CABRERA, 2012). O gênero inclui A. 

ocellifera (Spix, 1825), espécie artificialmente definida e amplamente distribuída no Brasil, 

ocorrendo no Cerrado (VITT, 1991; MESQUITA & COLLI, 2003a), na Caatinga (MENEZES 

et al., 2011), e em restingas ao longo da costa nordeste brasileira (DIAS & ROCHA, 2007). 

Exceto A. ocellifera, as outras dez espécies do gênero foram descritas nos últimos anos 

(ROCHA et al., 1997, 2000; DIAS et al., 2002; COLLI et al., 2003, 2009; ARIAS et al., 

2011a, 2011b; CABRERA, 2012). Apesar desse esforço prolongado, a riqueza de espécies de 

Ameivula ainda está longe de ser bem conhecida, com muitas populações na América do Sul 

ainda aguardado diagnoses apropriadas (ARIAS et al., 2011b). A espécie objeto deste estudo 

foi tratada anteriormente como A. ocellifera em vários estudos (VITT, 1995; RIBEIRO et al., 

2011; SALES et al., 2012) com base na descrição de VANZOLINI et al. (1980). No entanto, 

essa espécie, que possui ampla distribuição na Caatinga brasileira, é na realidade uma espécie 

nova, que está em processo de descrição (F. ARIAS, com. pess.), e será referida aqui como A. 

aff. ocellifera. 

Este estudo investigou a influência da sazonalidade sobre a dieta e comportamento de 

forrageamento do lagarto “cauda-de-chicote” Ameivula aff. ocellifera em uma área de 

Caatinga do nordeste do Brasil. Dados sobre a composição geral da dieta dessa população e 

relações de tamanho entre os lagartos e as presas consumidas estão publicados em SALES et 

al. (2012). Aqui, é investigada a influência da sazonalidade sobre os hábitos alimentares. Foi 

hipotetizado que Ameivula aff. ocellifera se comportaria de forma mais generalista durante o 

período de escassez de alimento (estação seca) e que a dieta apresentaria diferenças sazonais. 

No que diz respeito ao comportamento, era esperado que A. aff. ocellifera, reconhecido como 

um forrageador ativo, apresentasse elevados valores de PTM e MPM, comparáveis aos de 

outros whiptails (PERRY, 1999; COOPER et al., 2001). Também foi investigada a ocorrência 
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de diferenças sazonais no modo de forrageamento, conforme predito por modelos teóricos e 

verificado empiricamente em alguns estudos com outras espécies de lagartos. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Área de estudo 

A Estação Ecológica do Seridó (ESEC Seridó, 06°34'36.2"S, 37°15'20.7"W, datum: 

WGS84, altitude: 192 m) compreende uma área de Caatinga de 1166,38 hectares localizada 

no município de Serra Negra do Norte, Rio Grande do Norte, Brasil. O clima é semiárido 

quente e seco (AB'SÁBER, 1974), com uma estação chuvosa que predomina entre Março e 

Maio, e precipitação usualmente atingindo entre 500 e 800 mm/ano. A precipitação na 

Caatinga, apesar de sazonal, é altamente imprevisível no tempo e espaço. Consequentemente, 

grande variação existe entre os anos na quantidade de chuva, e é comum anos com 

precipitação abaixo ou acima da média. As temperaturas médias anuais variam de 28 °C a 30 

°C; a umidade relativa do ar oscila em torno de 30-50% na estação seca, alcançando 80-90% 

na estação chuvosa (NIMER, 1972). A vegetação da ESEC Seridó é hiperxerófila arbóreo-

arbustiva (VARELA-FREIRE, 2002). 

 

Composição da dieta 

O trabalho de campo para estudo da dieta consistiu de excursões mensais por três dias 

consecutivos, de Janeiro de 2009 a Maio de 2010. A estação chuvosa de 2009 compreendeu 

os meses de janeiro a junho (precipitação média mensal: 153,6 mm), a estação seca 

correspondeu aos meses de julho a dezembro de 2009 (precipitação média mensal: 16,1 mm), 

e a estação chuvosa de 2010 compreendeu os meses de janeiro a maio (precipitação média 

mensal: 88,4 mm). O ano de 2009 foi um ano chuvoso acima da média, com um total de 1019 

mm de precipitação, enquanto 2010 foi um ano com precipitação normal, totalizando 630 

mm.  

Os lagartos foram capturados com carabinas de ar comprimido (Urko®) ao longo de 

trilhas que cobriam todos os tipos de vegetação da ESEC Seridó, amostrando assim os 

diferentes habitats e microhabitats utilizados pela espécie. A morte dos animais foi efetuada 

em acordo com a legislação vigente. Todos os animais foram medidos (comprimento rostro-

cloacal - CRC), sexados, dissecados para remoção dos estômagos, em seguida fixados em 

formol a 10%, conservados em etanol 70%, e depositados na Coleção Herpetológica do 

Departamento de Botânica, Ecologia e Zoologia (CHBEZ) da Universidade Federal do Rio 
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Grande do Norte. Machos e fêmeas com CRC ≥ 55 e 56 mm, respectivamente, foram 

considerados adultos, e os menores considerados jovens (VITT, 1995). 

Os conteúdos estomacais foram espalhados em placas de petri e examinados sob um 

estereomicroscópio para identificação dos itens alimentares ingeridos, usualmente ao nível de 

Ordem. Formigas (Formicidae) foram tratadas como uma categoria de presa exclusiva na 

Ordem Hymenoptera, e larvas e pupas das Ordens Lepidoptera, Coleoptera, Diptera e 

Neuroptera foram alocados juntos numa única categoria de presa (larvas de insetos). O 

comprimento e a largura de cada item presa foi medido com o auxílio de um papel 

milimetrado, e o volume foi estimado pela fórmula para um esferoide elipsoide: V = 4/3π 

(comprimento/2) x (largura/2)
2 

(DUNHAM, 1983). A frequência de ocorrência (número de 

estômagos contendo a categoria de presa i, dividido pelo número total de estômagos) e as 

porcentagens numérica e volumétrica de cada categoria de presa foram determinadas para os 

estômagos agrupados. O índice de importância (I) foi calculado para cada categoria de presa 

somando as porcentagens de ocorrência, numérica e volumétrica, e dividindo por três 

(MESQUITA & COLLI, 2003a). O índice de importância foi calculado para a amostra em 

cada estação separadamente. O teste de Kolmogorov-Smirnov de dois grupos (SIEGEL, 1975) 

foi aplicado para analisar diferenças sazonais na composição da dieta, considerando o índice 

de importância (somente categorias com I > 5 em pelo menos uma das estações) e as 

proporções volumétricas (somente categorias com V > 5% em pelo menos uma das estações). 

As proporções numéricas e volumétricas foram usadas para calcular a largura de nicho 

de cada indivíduo e da população (estômagos agrupados) em cada uma das estações, usando o 

índice de nicho padronizado de Levins (KREBS, 1999): BL = B – 1/n – 1, sendo n o número 

de categorias de presa, e B o índice de largura de nicho de Simpson. Diferenças sazonais nas 

larguras de nicho individuais foram analisadas através do teste de Kruskal-Wallis (ZAR, 

1999). 

Para analisar o grau de mobilidade das presas consumidas em cada estação, seguiu-se 

a metodologia proposta por PERRY (2007), que elaborou um ranking de mobilidade para as 

categorias de presas ingeridas por um predador diurno, que varia de 0 (presa totalmente 

sedentária) a 6 (presa altamente móvel e evasiva). Foi calculado o índice de mobilidade das 

presas (Hj), que representa a média ponderada das tendências locomotoras de todos os itens 

alimentares consumidos pelos lagartos: Hj = ∑MiFi, onde Mi é o valor da categoria de presa 

no ranking de mobilidade, e Fi é a porcentagem volumétrica de cada categoria de presa na 

dieta na estação j. Os valores de Mi foram os seguintes: Acari = 2, Blattodea =5, Coleoptera = 

4, Diplopoda = 1, Diptera = 6, Gastropoda = 0, Hemiptera = 3,5, Homoptera = 3,5, 
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Formicidae = 4, Hymenoptera não-Formicidae = 6, Isoptera = 2, larvas de insetos = 1, 

Lepidoptera = 6, Material vegetal = 0, Mantodea = 5, Odonata = 6, Orthoptera = 4, Lagartos = 

6. 

 

Comportamento de forrageamento 

As observações do comportamento de forrageamento de Ameivula aff. ocellifera 

foram conduzidas entre 27 de março e 01 de abril de 2012 (estação chuvosa; precipitação 

média mensal: 51,3 mm), e entre 02 e 07 de agosto de 2012 (estação seca; precipitação média 

mensal: 5 mm). Para minimizar o potencial efeito da termorregulação (PERRY, 2007) e das 

condições de tempo (VERWAIJEN & VAN DAMME, 2008) sobre o comportamento de 

forrageamento, a coleta de dados ocorreu somente em condições ensolaradas e durante as 

horas mais quentes, entre 10h00min e 15h00min, correspondendo ao horário de pico de 

atividade da espécie estudada (obs. pess.). As observações foram conduzidas somente com 

lagartos que mostravam sinais claros de estarem forrageando, evidenciado pelos 

comportamentos de revirar a serapilheira com o focinho e dardejar o substrato com a língua. 

Animais envolvidos em outros tipos de comportamento (e.g. aquecimento termorregulatório, 

interações sociais) não foram incluídos na amostra. Lagartos juvenis não foram mensurados, 

somente adultos e subadultos. Uma vez que os animais não foram capturados, a identificação 

do sexo restringiu-se apenas aos animais adultos, onde é possível diferenciar claramente os 

sexos pelo dimorfismo sexual na coloração e no tamanho da cabeça (SALES et al. 2012). 

Para localizar os lagartos no ambiente natural, o observador caminhava vagarosamente 

ao longo de áreas de vegetação arbustiva-herbácea, o habitat mais comum na área de estudo e 

onde Ameivula aff. ocellifera ocorre em maior abundância (obs. pess.). Quando um lagarto era 

localizado, o observador parava de se mover imediatamente para evitar alguma perturbação ao 

animal. Após um período inicial de avaliação para garantir que o lagarto não estava sendo 

perturbado pela presença humana (usualmente 2 minutos), a sessão era iniciada, com 

observador mantendo sempre uma distância mínima de 3 metros do animal. Durante a maior 

parte do tempo o observador permanecia parado, movendo-se somente quando a vegetação 

obstruía a visão ou animal se distanciava consideravelmente. Se o lagarto exibisse alguma 

pista de perturbação pela presença humana, a observação focal era imediatamente abortada. 

Observações piloto foram realizadas anteriormente à coleta de dados para adequar o método 

de seguir os animais com perturbação mínima (ANDERSON, 1993), e para descrever 

qualitativamente o comportamento de forrageamento. Em muitos casos, os lagartos se 

deslocavam em direção ao observador, caminhando a distâncias mínimas dele, aparentemente 
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sem perceber a sua presença. Para evitar a observação de um mesmo animal mais de uma vez, 

cada área foi registrada somente uma vez em cada estação, dessa forma garantido réplicas 

amostrais verdadeiramente independentes (PERRY, 2007). 

Para a análise do comportamento de forrageamento, foram realizadas sessões focais 

pelo método Animal Focal contínuo (MARTIN & BATESON, 2007), todas conduzidas por 

um único observador (RFDS). Cada lagarto foi observado por um período de 10 min 

(COOPER et al., 2011; PERRY, 2007), mas tendo em vista que em muitos casos não foi 

possível completar o tempo de observação estabelecido devido aos animais terem sido 

perdidos de vista, foi estabelecido um ponto de corte de 5 min para incluir a observação na 

amostra. Todas as posturas e ações conduzidas pelo animal focal foram classificadas em duas 

categorias: “parado” ou “em movimento”. Ações que não resultaram em deslocamento, 

incluindo mudanças posturais, movimentos da cabeça, mandíbulas, língua, membros ou 

cauda, foram incluídas na categoria “parado”. Somente movimentos translacionais (i.e. 

aqueles que resultaram em deslocamento para um novo local) foram considerados na 

categoria “em movimento”, incluindo caminhadas, corridas, saltos e “solavancos” (jerking 

movements). É importante esclarecer que quando os lagartos paravam de se locomover para 

revirar folhas com o focinho ou cavar em busca de presas, eles foram considerados na 

categoria “parado”; apesar de tais ações refletirem busca ativa, não faz sentido incluí-las em 

PTM se o animal não está se locomovendo (mas ver COOPER, 2005). Com o auxílio de um 

gravador digital, o observador contabilizou o início e fim de cada movimento realizado pelo 

animal focal. Episódios bem sucedidos de captura de presa (i.e. quando o animal era visto 

claramente mastigando após a investida na presa) foram também contabilizados. 

Uma complicação surgiu do fato de Ameivula aff. ocellifera se locomover através de 

explosões de movimento intercaladas por pausas brevíssimas de centésimos de segundo 

durante o forrageamento (obs. pess.). Esse padrão de locomoção é típico dos lagartos teídeos, 

e também já foi documentado, por exemplo, no lacertídeo Podarcis sicula (AVERY, 1991) e 

no geconídeo Gekko hokouensis (WERNET et al. 1997). Dessa forma, adotou-se nas 

observações a metodologia usada por AVERY (1991) e COOPER (2005), definindo-se um 

“movimento” como um surto de locomoção separado dos outros por pausas de >1 segundo. 

Assim definido, quando o animal parava de se locomover, o observador contava mentalmente 

um segundo antes de considerar o movimento finalizado e definir o animal focal na categoria 

“parado”. 

Em laboratório, após a transcrição das gravações, calculou-se para cada animal 

observado a proporção do tempo gasta em movimento (PTM), o número de movimentos por 
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minuto (MPM), e o número de ataques sobre presa bem-sucedidos (quando o lagarto era visto 

mastigando após o ataque) por minuto. A ocorrência de diferenças sazonais e sexuais nos 

valores de PTM, MPM e APM foi avaliada através de testes t-independentes (ZAR, 1999). A 

influência da temperatura do ar sobre os índices de forrageamento foi avaliada através da 

correlação de Spearman (ZAR, 1999). 

Antes de realizar todos os testes paramétricos, as variáveis foram testadas quanto à 

normalidade (testes de Kolmogorov-Smirnov e Shapiro-Wilk) e homoscedasticidade das 

variâncias (teste de Levene). Testes não-paramétricos equivalentes foram utilizados quando os 

requerimentos de paramétrica não foram preenchidos. Ao longo do texto, as estatísticas 

descritivas são reportadas como média (X) ± desvio padrão (DP). 

 

RESULTADOS 

Composição da dieta 

Foram coletados 100 lagartos no período entre janeiro de 2009 e maio de 2010 para 

análise da dieta. A proporção de machos e fêmeas e de adultos e jovens na amostra foi muito 

semelhante entre as estações, permitindo uma análise satisfatória de variação sazonal na dieta 

da população. Na estação chuvosa de 2009 (janeiro a junho), foram coletados 49 indivíduos, 

sendo 39 adultos (79,6%) e 10 jovens (20,4%); quanto ao sexo, foram 26 machos (53,0%), 21 

fêmeas (42,9%) e 2 indivíduos (jovens) onde não foi possível identificar o sexo (4,1%). Na 

estação seca de 2009 (julho a dezembro), foram coletados 26 indivíduos, sendo 20 adultos 

(76,9%) e 6 jovens (23,1%); quanto ao sexo, foram 13 machos (50,0%), 12 fêmeas (46,1%) e 

1 indivíduo (jovem) onde não foi possível identificar o sexo (3,9%). Por fim, na estação 

chuvosa de 2010 (janeiro a maio), foram coletados 25 indivíduos, sendo 21 adultos (84,0%) e 

4 jovens (16,0%); quanto ao sexo, foram 16 machos (64,0%) e 9 fêmeas (36,0%). O CRC 

médio dos animais coletados em cada período (estação chuvosa de 2009 = 66,2 ± 11,8 mm; 

estação seca de 2009 = 62,8 ± 11,3 mm; estação chuvosa de 2010 = 64,4 ± 8,0 mm) não 

diferiu significativamente (ANOVA, F2,97 = 0,861, p = 0,426). 

A composição da dieta de Ameivula aff. ocellifera está mostrada na Tabela 1. Na 

estação chuvosa de 2009, as principais categorias de presa consumidas foram larvas de insetos 

(I = 43,3), Orthoptera (I = 26,2), Coleoptera (I = 23,9), Isoptera (I = 12,7) e Araneae (I = 

10,1); em volume, Orthoptera (28,2%), larvas de insetos (28,1%) e Coleoptera (13,7%) foram 

predominantes. Na estação seca de 2009, a dieta foi composta principalmente de larvas de 

insetos (I = 33,3), Hemiptera (I = 29,7), Araneae (I = 25,4), Orthoptera (I = 17,5), Mantodea 

(I = 12,3) e Coleoptera (I = 10,4); em volume, Araneae (31,0%), Hemiptera (23,0%), 
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Orthoptera (15,1%) e larvas de insetos (12,0%) foram predominantes. Por fim, na estação 

chuvosa de 2010, Ameivula aff. ocellifera ingeriu principalmente larvas de insetos (I = 48,7), 

Isoptera (I = 29,5), Coleoptera (I = 13,3) e Orthoptera (I = 12,4); em volume, larvas de insetos 

(55,9%), Orthoptera (10,7%) e Coleoptera (9,3%) predominaram. Vale salientar que embora 

os térmitas (Isoptera) tenham alcançado um índice de importância relevante nas estações 

chuvosas de 2009 e 2010, tal fato ocorreu devido à boa representação numérica; entretanto, 

em termos volumétricos essa categoria de presa foi pouco representativa (Tabela I). O índice 

de mobilidade das presas (Hj) foi maior na estação seca (347,1), seguido pela estação chuvosa 

de 2009 (293,2) e pela estação chuvosa de 2010 (214,3). A proporção de estômagos vazios foi 

maior na estação seca (23,1%), seguido da estação chuvosa de 2009 (8,2%) e pela estação 

chuvosa de 2010 (0%). 

Considerando o índice de importância, foram verificadas diferenças significativas 

entre a estação seca e as estações chuvosas de 2009 (Dmax = 0,173, gl = 2, p = 0,010) e de 

2010 (Dmax = 0,192, gl = 2, p = 0,004), mas não entre as duas estações chuvosas (Dmax = 

0,117, gl = 2, p = 0,145). Considerando as proporções volumétricas, o resultado foi similar, 

com diferenças significativas entre a estação seca e as estações chuvosas de 2009 (Dmax = 

0,348, gl = 2, p < 0,001) e de 2010 (Dmax = 0,436, gl = 2, p < 0,001), mas ao contrário do 

verificado para o índice de importância, verificou-se uma diferença significativa entre as duas 

estações chuvosas (Dmax = 0,223, gl = 2, p = 0,012). 

O número de presas ingeridas pelos indivíduos na estação chuvosa de 2009 (9,3 ± 

10,9), na estação seca de 2009 (7,1 ± 6,3) e na estação chuvosa de 2010 (12,6 ± 18,0) não 

diferiu significativamente (ANOVA, F2,79 = 0,478, p = 0,622). Similarmente, o volume médio 

das presas na estação chuvosa de 2009 (83,8 ± 78,4 mm
3
), na estação seca de 2009 (94,7 ± 

83,1 mm
3
) e na estação chuvosa de 2010 (45,9 ± 46,4 mm

3
) não diferiu significativamente 

(Kruskal-Wallis, χ
2
 = 5,012, df = 2, p = 0,082). 

Foi verificada uma expansão da largura de nicho da população na estação seca em 

relação à estação chuvosa de 2009, tanto em número (de 0,236 para 0,407) quanto em volume 

(de 0,251 para 0,317) (Tabela 2). Posteriormente, na estação chuvosa de 2010, a largura de 

nicho da população voltou a diminuir, tanto em número (de 0,407 para 0,134) quanto em 

volume (de 0,317 para 0,147). Apesar da variação sazonal na largura de nicho da população, 

as larguras de nicho individuais não diferiram significativamente entre as estações, tanto em 

termos numéricos (Kruskal-Wallis, χ
2
 = 2,511, df = 2, p = 0,285) quanto volumétricos 

(Kruskal-Wallis, χ
2
 = 1,873, df = 2, p = 0,392). 
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Tabela 1 – Composição da dieta de Ameivula aff. ocellifera em cada estação, na Estação Ecológica do Seridó, Rio Grande do Norte, Brasil. F = 

frequência de ocorrência, N = número, V = volume (mm3), I = Índice de importância. Valores de I marcados em negrito indicam as categorias de 

presas mais relevantes em cada estação. 

  

Categoria de presa 
Estação chuvosa 2009 (N = 49) Estação seca 2009 (N = 26) Estação chuvosa 2010 (N = 25) 

F (%) N (%) V (%) I F (%) N (%) V (%) I F (%) N (%) V (%) I 

Acari — — — — — — — — 1 (4,0) 1 (0,4) 0.3 (<0,1) 1,5 

Araneae 9 (20,0) 17 (4,4) 1301,3 (5,8) 10,1 7 (35,0) 14 (10,3) 3682,9 (31,0) 25,4 4 (16,0) 4 (1,5) 134,5 (1,8) 6,4 

Blattodea 6 (13,3) 6 (1,5) 1190,2 (5,3) 6,7 3 (15,0) 3 (2,2) 20,6 (0,2) 5,8 2 (8,0) 2 (0,8) 116,1 (1,6) 3,4 

Coleoptera 20 (44,4) 52 (13,4) 3058,7 (13,7) 23,9 4 (20,0) 7 (5,1) 737,4 (6,2) 10,4 7 (28,0) 7 (2,7) 691,8 (9,3) 13,3 

Diplopoda 4 (8,9) 4 (1,0) 105,9 (0,5) 3,5 — — — — — — — — 

Diptera 2 (4,4) 3 (0,8) 19,4 (0,1) 1,8 1 (5,0) 1 (0,7) 3,5 (<0.1) 1,9 — — — — 

Gastropoda 5 (11,1) 5 (1,3) 36,2 (0,2) 4,2 3 (15,0) 4 (2,9) 28,1 (0.2) 6,1 5 (20,0) 7 (2,7) 64,3 (0,9) 7,8 

Hemiptera 1 (2,2) 5 (1,3) 222,2 (1,0) 1,5 10 (50,0) 22 (16,2) 2736,9 (23,0) 29,7 5 (20,0) 5 (1,9) 483,3 (6,5) 9,5 

Homoptera 7 (15,6) 14 (3,6) 379,3 (1,7) 7,0 2 (10,0) 4 (2,9) 93,6 (0,8) 4,6 3 (12,0) 6 (2,3) 157,0 (2,1) 5,5 

Hymenoptera             

   Formicidae 4 (8,9) 5 (1,3) 229,2 (1,0) 3,7 2 (10,0) 3 (2,2) 159,5 (1,3) 4,5 1 (4,0) 1 (0,4) 2,6 (<0,1) 1,5 

   Outros 6 (13,3) 9 (2,3) 422,7 (1,9) 5,9 — — — — — — — — 

Isoptera 6 (13,3) 91 (23,5) 270,5 (1,2) 12,7 3 (15,0) 13 (9,6) 27,9 (0,2) 8,3 6 (24,0) 152 (57,6) 507,5 (6,8) 29,5 

Larvas de insetos 30 (66,7) 137 (35,3) 6249,0 (28,1) 43,3 11 (55,0) 45 (33,1) 1422,5 (12,0) 33,3 16 (64,0) 69 (26,1) 4173,9 (55,9) 48,7 

Lepidoptera 1 (2,2) 1 (0,3) 23,6 (0,1) 0,9 — — — — 2 (8,0) 3 (1,1) 256,4 (3,4) 4,2 

Material vegetal 3 (6,7) — 295,4 (1,3) — 5 (25,0) — 49,5 (0,4) — 5 (20,0) — 83,4 (1,1) — 

Mantodea 4 (8,9) 4 (1,0) 894,4 (4,0) 4,6 5 (25,0) 8 (5,9) 728,5 (6,1) 12,3 — — — — 

Odonata 1 (2,2) 1 (0,3) 61,2 (0,3) 0,9 2 (10,0) 2 (1,5) 410,8 (3,5) 5,0 — — — — 

Orthoptera 19 (42,2) 32 (8,2) 6288,0 (28,2) 26,2 6 (30,0) 10 (7,4) 1797,1 (15,1) 17,5 6 (24,0) 7 (2,7) 798,4 (10,7) 12,4 

Vertebrata             

   Lagartos 2 (4,4) 2 (0,5) 12227,4 (5,5) 3,5 — — — — — — — — 
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Tabela 2 – Variação sazonal na largura de nicho de Ameivula aff. ocellifera na Estação 

Ecológica do Seridó, Rio Grande do Norte, Brasil. 

Largura de nicho Estação chuvosa 

(Jan-Jun 2009) 

Estação seca 

(Jul-Dez 2009) 

Estação chuvosa  

(Jan-Mai 2010) 

BL individual (número) 0,50 ± 0,35 0,38 ± 0,30 0,39 ± 0,41 

BL individual (volume) 0,31 ± 0,26 0,37 ± 0,34 0,23 ± 0,23 

BL população (número) 0,236 0,407 0,134 

BL população (volume) 0,251 0,317 0,147 

 

 

Comportamento de forrageamento 

As observações comportamentais evidenciaram que Ameivula aff. ocellifera forrageia 

nas bordas e no interior de moitas arbustivas na ESEC Seridó, deslocando-se entre áreas de 

sol e sombra enquanto busca alimento. Os lagartos se locomovem a maior parte do tempo, 

dardejando com a língua continuamente em direção ao ar e à serapilheira.  Frequentemente, os 

lagartos param a locomoção para revirar folhas com o focinho ou cavar em busca de presas, 

mas em pouco tempo voltam a se locomover. Alguns indivíduos chegam a escalar as bases 

dos arbustos em busca de presas (e.g. larvas de insetos), mas não chegam a alturas muito 

elevadas devido à pobre habilidade de escalada, na maioria das vezes caindo dos arbustos no 

solo. Juvenis demonstram maior capacidade de escalada que os adultos, presumivelmente 

devido à menor massa corporal; alguns juvenis chegam a atingir até um metro de altura antes 

de caírem no solo. Durantes as observações focais, alguns indivíduos concentraram o 

forrageamento numa pequena área (e.g. no interior de um único arbusto), enquanto outros 

utilizaram áreas maiores, frequentemente deslocando-se entre moitas arbustivas; ao fazer tais 

deslocamentos entre manchas, a velocidade de caminhada era evidentemente maior do que o 

deslocamento no interior das moitas arbustivas. 

Considerando a amostra total (N = 28), A. aff. ocellifera despendeu 61,0 ± 15,0% do 

tempo em movimento (PTM), realizou 2,03 ± 0,30 movimentos por minuto (MPM), e 

capturou 0,13 ± 0,14 presas por minuto. A duração média do movimento foi de 18,3 ± 4,9 

segundos, e a duração média da parada foi de 12,1 ± 5,3 segundos. O tempo total de 

observação atingiu 244,1 minutos, sendo em média 523,0 ± 104,7 segundos para cada 

indivíduo. A temperatura do ar não esteve correlacionada nem com PTM (rs = -0,055, p = 

0,771) nem com MPM (rs = 0,142, p = 0,453). Não houve diferenças significativas entre os 
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sexos em Março/2012 (N = 18), nem para PTM (machos: 65,5 ± 12,8%, fêmeas: 72,7 ± 6,4%; 

t = -1,263, gl = 13, p = 0,229), nem MPM (machos: 2,00 ± 0,17, fêmeas: 2,19 ± 0,22; t = -

1,817, gl = 13, p = 0,092), nem números de presas capturadas por minuto (machos: 0,12 ± 

0,16, fêmeas: 0,21 ± 0,16; Mann-Whitney U, Z = -1,446, p = 0,181). Em Agosto/2012, não 

houve um número suficiente de animais com sexo determinado para se realizar qualquer 

análise. 

O comportamento de forrageamento de Ameivula aff. ocellifera apresentou algumas 

diferenças sazonais (Tabela 3). PTM foi significativamente superior em Março/2012 em 

comparação a Agosto/2012. A duração média do movimento foi significativamente superior 

em Março/2012, e o contrário ocorreu para a duração média da parada, que foi superior em 

Agosto/2012. MPM e números de presas capturadas/min, entretanto, não diferiram entre os 

dois períodos (Tabela III). A variabilidade interinvidual, tanto para PTM quanto para MPM, 

foi maior em Agosto/2012 (Figura 1). 

 

Tabela 3 – Valores médios dos índices de forrageamento registrados para Ameivula aff. 

ocellifera durante os dois períodos de coleta de dados na Estação Ecológica do Seridó, Rio 

Grande do Norte, Brasil. Valores de P marcados com asterisco indicam diferenças 

significativas entre os dois períodos. 

Variáveis Março/2012 (n = 18) Agosto/2012 (n = 10) Teste t P 

Tempo de observação (s) 532,1 ± 90,0 (357–600) 506,6 ± 130,9 (300–600) 0,610 0,547 

PTM 66,4 ± 12,1 (42,9–82,2) 51,5 ± 15,6 (33,5–80,6) 2,810 0,009* 

MPM 2,03 ± 0,23 (1,57–2,62) 2,04 ± 0,41 (1,50–2,60) -0,117 0,908 

Presas capturadas/min 0,15 ± 0,16 (0–0,50) 0,10 ± 0,10 (0–0,30) 0,932 0,360 

Duração média do movimento 19,9 ± 4,4 (12,1–27,7) 15,4 ± 4,6 (8,3–24,3) 2,545 0,017* 

Duração média da parada 10,2 ± 3,8 (5,6–18,7) 15,8 ± 6,3 (4,6–26,6) -2,750 0,011* 
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Figura 1 – Distribuição de frequências para (A) proporção do tempo gasta em movimento – 

PTM, e (B) número de movimentos por minuto – MPM de Ameivula aff. ocellifera em 

Março/2012 (barras pretas) e em Agosto/2012 (barras cinzas), na Estação Ecológica do 

Seridó, Rio Grande do Norte, Brasil. 
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DISCUSSÃO 

A composição da dieta de Ameivula aff. ocellifera na ESEC Seridó é no geral similar à 

de outros lagartos whiptails (e.g. PIANKA, 1970; VITT et al., 1997, 2000; MESQUITA & 

COLLI, 2003a, 2003b; MENEZES et al., 2006, 2008, 2011), exceto pelo baixo consumo de 

Isoptera na população estudada. Térmitas representam uma categoria de presa predominante 

(tanto em número quanto em volume) na dieta de muitas espécies de whiptails, tanto sul-

americanos (ver ARIANI et al., 2011 – Tabela 4 para uma revisão) quanto norte-americanos 

(e.g., PIANKA, 1970; VITT et al., 1993; RODRÍGUEZ & CASAS-ANDREU, 2011). Poucos 

estudos analisaram a influência da sazonalidade sobre a composição da dieta de espécies de 

Ameivula, tendo em vista que a maioria dos trabalhos realizados em campo é de curta duração 

(e.g. SANTANA et al. 2010; MENEZES et al., 2006, 2011). Dois estudos de longa duração 

em restingas da costa brasileira, um com A. nativo (MENEZES et al., 2008), e outro com A. 

littoralis (TEIXEIRA-FILHO et al., 2003), não encontraram diferenças sazonais na dieta, fato 

que foi atribuído ao consumo massivo de térmitas pelas duas espécies ao longo de todo o ano 

(TEIXEIRA-FILHO et al., 2003; MENEZES et al., 2008). Diferentemente dessas duas 

espécies, a dieta de A. aff. ocellifera apresentou diferenças sazonais significativas. Larvas de 

inseto, Coleoptera, e Orthoptera foram predominantes durante as duas estações chuvosas, 

enquanto Larvas de inseto, Hemiptera, Araneae e Orthoptera foram predominantes na estação 

seca. O menor grau de mobilidade das presas durante as estações chuvosas ocorreu 

principalmente devido ao maior consumo de larvas (presas altamente sedentárias) durante 

esses períodos. 

Em virtude da forte sazonalidade das precipitações na Caatinga, a abundância de 

insetos sofre variações sazonais, sendo maior na estação chuvosa (VASCONCELLOS et al., 

2010). Nesse contexto, variações sazonais na composição da dieta e na largura de nicho da 

população são esperadas para as espécies de lagartos, dentro da perspectiva da TFO. Em 

Ameivula aff. ocellifera, a expansão da largura de nicho da população da estação chuvosa para 

estação seca de 2009, seguida de uma nova retração na estação chuvosa de 2010, confirma a 

predição da TFO de que quando o alimento é escasso, as dietas tendem a ser mais 

generalizadas, enquanto que quando a disponibilidade de alimento é abundante, a dietas se 

tornam mais especializadas (MacARTHUR & PIANKA 1966; SCHOENER 1971). Essa 

tendência também já foi verificada para o teídeo Ameiva ameiva nesta mesma área de estudo 

(SALES et al., 2011). Entretanto, a análise das larguras de nicho individuais de Ameivula aff. 

ocellifera não revelou diferenças sazonais significativas. Tal fato pode ter ocorrido devido à 

limitação da metodologia empregada (análise estomacal), que representa apenas uma 
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fotografia instantânea da dieta dos indivíduos e, presumivelmente, não reflete suas 

preferências alimentares ao longo prazo, subestimando a largura de nicho individual 

(BOLNICK et al., 2003; ARAÚJO et al., 2007). 

Os lagartos da família Teiidae são reconhecidos por possuírem elevados níveis de 

atividade e serem forrageadores ativos (PIANKA & VITT 2003), apresentando 

quimiorrecepção altamente desenvolvida e dardejamento da língua de forma constante 

enquanto se locomovem em busca de alimento (COOPER, 1990). Apesar desse consenso 

amplamente difundido quanto ao modo de forrageamento, a nossa revisão da literatura 

(Tabela IV) demonstra que o comportamento de forrageamento foi investigado 

quantitativamente (MPM, PTM ou ambos) somente em 20 (14,3%) das 140 espécies 

atualmente conhecidas de Teiidae (UETZ, 2013). Se forem considerados apenas os trabalhos 

que reportaram dados de MPM e PTM simultaneamente, a porcentagem cai para 8,6% (12 

espécies). Conforme mostrado na Tabela IV, os valores médios de PTM para os Teiinae de 

grande tamanho corporal (Ameiva, Holcosus e Kentropyx) são intermediários, todos caindo 

dentro do intervalo 25% a 50%. Já para os lagartos whiptails, os valores de PTM são mais 

elevados, usualmente acima de 50%. O valor médio de PTM registrado para A. aff. ocellifera 

(61,0%) é, portanto, similar ao de outros lagartos whiptails. Em relação a MPM, os valores 

registrados para whiptails são mais variáveis, mas usualmente caem no intervalo de 0,50 a 

1,50 (Tabela IV). O valor médio de MPM em A. aff. ocellifera (2,03) foi, dessa forma, 

superior ao de outros whiptails. 

Análises de forrageamento baseadas em taxas de movimentação precisam considerar o 

contexto do movimento, caso contrário os resultados podem ser enviesados. Por exemplo, 

algumas espécies de FA periodicamente acentuam sua atividade de forrageamento e param 

por períodos extensivos para aquecer ou esfriar o corpo (HILLMAN, 1969; van BERKUM et 

al., 1986). Nas observações com Ameivula aff. ocellifera, foram observados somente 

indivíduos que estavam evidentemente forrageando (e.g. vasculhando a serapilheira, cavando 

em busca de presas, dardejando o substrato). Não é possível afirmar com certeza que a 

locomoção (ou ausência de locomoção) dos animais durante as observações estava sempre 

relacionada ao forrageamento, entretanto, seguiu-se autores anteriores ao assumir que o 

forrageamento é o fator dominante no regime de atividade dos animais (PERRY et al., 1990). 

Nesse estudo, foi estabelecido um tempo de observação de 10 min. Curtos intervalos de 

observação tendem a gerar uma maior variabilidade ao longo da média (PERRY, 2007; 

VERWAIJEN & VAN DAMME, 2008). Observações de várias horas, ao invés de somente 10 

min, presumivelmente resultariam em valores menos variáveis de PTM e MPM entre os 
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indivíduos, no entanto, observações de longa duração são difíceis de serem efetuadas com 

lagartos whiptails sem que haja perturbação do animal e, além disso, possuem uma maior 

chance de incluir outros comportamentos motivacionais não relacionados ao forrageamento 

(posturas termorregulatórias, vigília contra predadores, etc.). 

De acordo com LISTER & AGUAYO (1992), mudanças sazonais no comportamento 

de forrageamento podem incluir: (1) mudanças na taxa de aquisição de alimento (food intake); 

(2) mudanças no tempo diário dedicado ao forrageamento; (3) mudanças na distância de 

ataque às presas; e (4) mudanças no modo de forrageamento. Neste estudo com Ameivula aff. 

ocellifera, constatou-se que a intensidade de forrageamento (PTM) foi significativamente 

menor durante a estação seca em comparação à estação chuvosa. Alguns estudos sugerem que 

os indivíduos podem ajustar suas estratégias de caça de acordo com as pressões impostas pelo 

ambiente, tais como a sazonalidade na disponibilidade de alimento (HUEY & PIANKA, 

1981; DUNHAM, 1983; GREFF & WHITING, 2000; COOPER et al., 2001). DUNHAM 

(1983) reportou que os lagartos Sceloporus merriami e Urosaurus ornatus mudaram de FA 

para FSE durante períodos de baixa abundância de recursos alimentares. HUEY & PIANKA 

(1981) registraram que o geconídeo Ptenotus garrulus forrageia de forma sedentária, 

entretanto, durante enxames de térmitas, P. garrulus aumenta sua taxa de movimentação, 

passando a se comportar como um forrageador ativo. No lagarto cordilídeo Platysaurus 

broadleyi, os adultos ajustam o comportamento de forrageamento em resposta ao tipo de 

recurso explorado, capturando insetos por tocaia (valores médios de PTM em torno de 4–5%) 

e buscando os figos ativamente no ambiente (valores médios de PTM em torno de 15–20%; 

GREFF & WHITING, 2000). Conforme constatado neste estudo, a dieta de Ameivula aff. 

ocellifera apresentou diferenças sazonais, e o grau de mobilidade dos tipos de presas 

consumidas foi diferente estre as estações seca e chuvosa. Portanto, é possível que a diferença 

sazonal no registrada na intensidade de movimentação (PTM) corresponda a um ajuste 

comportamental em resposta às variações na abundância e tipos de presas disponíveis no 

ambiente nas diferentes estações. 
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Tabela 4 – Índices de movimentação durante o forrageamento (movimentos por minuto – 

MPM, e porcentagem do tempo em movimento – PTM) registrados para lagartos da família 

Teiidae. * 

  

ESPÉCIE MPM PTM REFERÊNCIA 

 X DP Amplitude X SD Amplitude  

Ameiva ameiva 0,64 0,15 – – – – 1 

Ameiva exsul – – – 41,2 – – 2 

 2,18 1,41 – 32,1 25,8 – 3 

Ameivula aff. ocellifera 2,03 0,30 1,50–2,62 61,0 15,0 33,5–82,2 Este estudo 

Ameivula littoralis – – – 80,0 – – 4 

Ameivula nativo – – – 53,0 – – 5 

Aspidoscelis deppei 0,84 0,29 0,10–1,60 62,8 19,3 12,5–90,5 6 

Aspidoscelis exsanguis 0,75 0,27 0,40–1,30 82,4 10,0 67,1–99,0 7 

Aspidoscelis flagellicauda 0,71 0,13 0,62–0,80 80,7 15,1 70,0–91,4 6 

Aspidoscelis sexlineata 1,44 0,35 1,00–2,18 72,1 22,5 25,5–96,4 6 

Aspidoscelis sonorae 0,81 0,35 0,57–1,32 94,7 3,6 93,3–98,1 6 

Aspidoscelis tesselata 1,01 0,27 0,59–1,45 88,6 9,6 71,8–96,8 7 

Aspidoscelis tigris – – – 81,3 – – 8 

Aspidoscelis uniparens 0,79 0,46 0,16–2,60 78,7 17,2 26,1–100 6 

 – – – 36,7 2,10 – 9 

Cnemidophorus lemniscatus 0,51 0,13 – – – – 1 

Holcosus festivus 1,06 0,84 – 34,5 24,6 – 3 

Holcosus leptophrys 0,58 0,51 – 26,8 25,9 – 3 

Holcosus quadrilineatus 1,56 1,08 – 31,9 23,6 – 3 

Kentropyx calcarata 0,86 0,17 – – – – 10 

Kentropyx pelviceps – – – 34,3 22,0 – 11 

Kentropyx striatus 0,24 0,17 – – – – 1 

 

* Referências: (1) MAGNUSSON et al., 1985, (2) LEWIS & SALIVA, 1987, (3) PERRY, 1999, (4) 

MENEZES et al., 2006; (5) BERGALLO & ROCHA, 1993, (6) COOPER et al., 2001, (7) COOPER 

et al., 2005, (8) ANDERSON, 1993, (9) EIFLER & EIFLER, 1998, (10) GASNIER et al., 1994, (11) 

VITT et al., 1995. 
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CONCLUSÕES 

 

 Na ESEC Seridó, Ameivula aff. ocellifera é um lagarto carnívoro que ingere grandes 

quantidades de larvas de insetos, presas sedentárias comuns na dieta de forrageadores 

ativos. 

 O consumo relativamente baixo de térmitas por Ameivula aff. ocellifera na ESEC Seridó 

contrasta com os hábitos alimentares da maioria dos lagartos whiptails sul e norte-

americanos, incluindo outras espécies de Ameivula, onde térmitas são consumidos 

massivamente, e em algumas populações chegam a compor a principal presa na dieta. 

 O evento de canibalismo observado em Ameivula aff. ocellifera na ESEC Seridó (ver 

APÊNDICE) representa o primeiro caso registrado no gênero Ameivula. A elevada 

densidade de juvenis na população naquele período pode ter sido um fator chave para a 

ocorrência desse comportamento. 

 A associação positiva entre o tamanho corporal dos lagartos e os tamanhos máximo e 

mínimo das presas consumidas sugere que os lagartos nesta população passam por uma 

mudança ontogenética na dieta, consumindo itens alimentares maiores à medida que 

crescem, e ao mesmo tempo excluindo presas menores da dieta. 

 A expansão na largura de nicho da população durante a estação seca confirma a predição 

da teoria do forrageamento ótimo de que as dietas tendem a ser mais generalizadas 

quanto a oferta de alimento é escassa. 

 O modo de forrageamento de Ameivula aff. ocellifera é semelhante ao de outros lagartos 

whiptails em relação à porcentagem do tempo gasta em movimento (PTM); no entanto, o 

número de movimentos realizados por minuto (MPM) é relativamente superior. 

 A diferença sazonal em PTM pode representar um ajuste comportamental em resposta à 

variação sazonal na abundância e tipos de presas disponíveis no ambiente. 
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APÊNDICE 

 

 

Nota científica sobre canibalismo em Ameivula aff. ocellifera: 

 

SALES, R.F.D.; RIBEIRO. L.B. & FREIRE, E.M.X. 2010. Cnemidophorus ocellifer (Spix´s 

Whiptail). Cannibalism. Herpetological Review, 41: 217-218. 
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onto the unresponsive honeybee and after two successive tongue-
fl icks bit the bee on the head (Fig. 1B) and proceeded to consume 
the dead honeybee (Fig. 1C–D). To my knowledge, this is the fi rst 
recorded observation of scavenging by A. sonorae in situ.
 I thank Wade Sherbrooke for positive identifi cation of the 
whiptail and comments, and Danny Martin for confi guration of the 
photographs. I would also like to thank Mike Nolan for sharing 
some of his photographic expertise and hospitality during my trip 
to Tucson.

 Submitted by DAVID WOJNOWSKI, University of North 
Texas, Department of Teaching, Education & Administration, 1155 
Union Circle #310740, Denton, Texas 76203-5017, USA; e-mail: 
david.wojnowski@unt.edu.

BARISIA CILIARIS (Northern Imbricate Alligator Lizard). 
ANTIPREDATOR BEHAVIOR. The defensive loop posture 
has been observed in other anguid lizards including Elgaria kingi 
(Bowker 1987. Herpetol. Rev. 18:73–75), and Barisia imbricata 
planifrons (Bille 1997. Herpetol. Rev. 28:202). Here we document 
this defensive behavior in another anguid lizard, Barisia ciliaris.
This behavior has sequences of occurrence with the following 
phenotypic categories, as defi ned by Greene (1988. In Gans and 
Huey [eds.], Biology of the Reptilia, Vol. 16, Ecology B, pp. 
1–152. Academic Press, New York), the following models were 
recognized: 1) locomotory escape (attempting to avoid capture by 
hiding in forest litter); 2) head hiding (attaining a loop posture, the 
head is hidden under the tail); and 3) eversion of hemipenes. This 
behavior is common in most lizards. 
 Barisia ciliaris is distributed in the mountainous regions of 
the northern Mexican Plateau, from extreme southern Coahuila 
to Guanajuato, east to San Luis Potosi, Zacatecas, Durango, and 
Nuevo Leon (Smith and Taylor 1950. An Annotated Checklist and 
Key to the Reptiles of Mexico Exclusive of Snakes. Smithsonian 
Institution, Washington, D.C. 253 pp.; Lemos-Espinal and Smith 
2007. Anfi bios y Reptiles del Estado de Coahuila, México. Univer-
sidad Nacional Autónoma de México y Comisión Nacional Para 
El Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. 550 pp.).
 On 28 May 2007 an adult female Barisia ciliaris was caught 
on Cerro El Potosí in the municipality of Galeana, Nuevo Leon, 
(24.8675°N, 100.248338°W, elev. 3270 m, NAD27). The specimen 
was found at 1650 h, and was basking on top of a dry log. Upon 
detection of our presence, it immediately took refuge in a crevice 
within the log. The lizard was extracted from the log for data col-
lection using a pair of forceps. Immediately after being captured, 
it rolled its body into a tight coil, attempting to hide its head under 
its tail. This posture was maintained until the lizard was released 
a half hour later. 
 The specimen was 104.9 mm SVL, with 147.2 mm TL, weight 
31.5 g, with 17°C dorsal temperature, and 15°C substrate tem-
perature. Surrounding habitat consisted of pine forest with Pinus 
hartwegii as the dominant species. 
 Financial support was provided through project PAICYT CN-
1371-06. 

 Submitted by JORGE A. CONTRERAS-LOZANO (e-
mail: pichi_best@hotmail.com), DAVID LAZCANO (e-mail: 
dlazcanov@hotmail.com), and ARMANDO JESUS CONTRE-

RAS-BALDERAS, Universidad Autónoma de Nuevo León, 
Facultad de Ciencias Biológicas, Laboratorio de Herpetología, 
Apartado Postal- 513, San Nicolas de los Garza, Nuevo León, CP. 
66450, México.

CNEMIDOPHORUS OCELLIFER (Spix’s Whiptail). CAN-
NIBALISM. Cnemidophorus ocellifer is a widely distributed 
neotropical lizard, occurring in Argentina, Bolivia, Paraguay, and 
throughout Brazil, excluding Amazonia (Vanzolini et al. 1980. 
Répteis das Caatingas. Acad. Bras. de Ciênc., Rio de Janeiro, 
Brazil. 161 pp.). The diet of this lizard is composed mainly of 
arthropods, in which termites, insect larvae, orthopterans, spiders, 
and beetles are the main food items (Mesquita and Colli 2003. J. 
Herpetol. 37:498–509; Vitt 1995. Occas. Pap. Oklahoma Mus. 
Nat. Hist. 1:1–29).  Here, we report the fi rst recorded case of 
cannibalism in a population of C. ocellifer from the Caatinga of 
northeast Brazil.
 During an ecological study of a population of C. ocelllifer 
in the Ecological Station of Seridó, Rio Grande do Norte state 
(06.5767°S, 37.2558°W; datum: WGS84; elev. 192 m), a sample 
of 70 individuals was collected between September 2008 and 
August 2009. The stomach contents of an adult female (70.7 mm 
SVL), collected on 26 June 2009, revealed conspecifi c ingestion. 
An undigested juvenile, indicative of recent ingestion, was found 
whole (32.5 mm SVL, volume = 1170.9 mm3)(Fig. 1). The juvenile 
exhibited bite marks on the head, which was pointed toward the 
distal portion of the predator’s stomach. This evidence indicates 
that the conspecifi c was captured in an attack and ingested head 
fi rst, characteristic of a cannibalistic event. 
 To date, cases of cannibalism in Brazilian lizards have been 
recorded in nine species belonging to the families Gekkonidae, 
Liolaemidae, Scincidae, and Tropiduridae (see Siqueira and Ro-

 FIG. 1. Cannibalism in Cnemidophorus ocellifer: (A) stomach being 
removed; (B) young conspecifi c; note signs of bite marks on the head.

A

B
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cha 2008. S. Am. J. Herpetol. 3:82–87). In the cases involving 
lizards with sexual dimorphism in body size, and when the sex of 
the cannibal was reported, the cannibalistic act was always com-
mitted by the sex with the larger body size (Siqueira and Rocha 
2008, op. cit.). In our study, the opposite occurred; cannibalism 
was practiced by a single female, the sex with the smaller body 
size in this species.
 The frequency of cannibalism occurrence in the population was 
low (1.4%), a fi nding consistent with the other reported cases of 
cannibalism in populations of Brazilian lizards (frequency ranged 
from 0.7 to 3.8%; Siqueira and Rocha 2008, op. cit.). According 
to Vitt (2000. Herpetol. Monogr. 14:388–400), lizards that capture 
large prey, such as vertebrates, may not need to forage for several 
days, owing to the large amount of nutrients provided by the 
ingested prey. Thus, what seems to be a “rare” event may be an 
event rarely recorded by investigators.
 During the time we recorded the cannibalistic event, we observed 
an increased number of juveniles in the study area, refl ecting a 
recruitment period. Relatively small body size, lack of experience 
in detecting potential predators, and the still ineffi cient recognition 
of habitat structure make juveniles potential prey for various types 
of predators (Siqueira and Rocha 2008, op. cit.; Vitt 2000, op. cit.). 
The elevated density of juveniles, along with the fact that a preda-
tor obtains greater nutritional benefi ts by capturing conspecifi cs 
or phylogenetically similar prey (Mayntz and Toft 2006. J. Anim. 
Ecol. 75:288–297; Pfennig 2000. Am. Nat. 155:335–345), might 
have been the main factors that led to the occurrence of this can-
nibalistic event.
 The female specimen of C. ocellifer was deposited in the her-
petological collection of the Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte, Natal, Brazil (CHBEZ 2681). We thank the Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científi co e Tecnológico (CNPq) 
for fi nancing the PELD-Caatinga Program entitled Structure and 
Functioning, and for the research scholarship granted to RFDS 
(process 127543/2008-2), LBR (process 141993/2006-5), and 
EMXF (process 304077/2008-9); IBAMA provided a permit 
(Permit 206/2006 and Process 02001.004294/03-15).

 Submitted by RAUL F. D. SALES (e-mail: raulsales17@gmail.
com), LEONARDO B. RIBEIRO (e-mail: ribeiro.lb@gmail.
com), and ELIZA M. X. FREIRE (e-mail: elizajuju@ufrnet.br), 
Laboratório de Herpetologia, Departamento de Botânica, Ecologia 
e Zoologia, Centro de Biociências, Universidade Federal do Rio 
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COLEODACTYLUS NATALENSIS (NCN). PREDATION. 
Coleodactylus natalensis, described from the Parque Estadual 
Dunas de Natal (Freire 1999. Bol. Mus. Nac. 399:1–14), is a gecko 
considered to be endemic to Atlantic forest remnants in Rio Grande 
do Norte State, Brazil (Sousa and Freire, in press). Considered the 
smallest lizard in South America, it is a denizen of leaf litter within 
shaded forests (Capistrano and Freire 2009. PublICa 4:48–56; 
Freire 1999, op. cit.; Sousa and Freire, op. cit.). Aside from the 
description of the species (Freire, op. cit.), few ecological studies 
have been performed. Only some aspects of its diet, reproduction, 
and habitat preference have been published (Capistrano and Freire, 
op. cit; Lisboa et al. 2008. Herpetol. Rev. 39:221; Sousa and Freire, 

in press, Herpetol. Rev.). Few studies are available regarding 
prey-predator relationships between reptiles and arthropods within 
Brazilian communities, due to the time required for sampling and 
the elusive habits of many reptile species (Rocha and Vrcibradic 
1998. Ciência e Cultura 50:364–368). Given the limited distribu-
tion of this species within remnant forests, additional information 
on its ecological relationships are essential to understanding its 
life history. Here, we report on an observation of predation on 
Coleodactylus natalensis by the ant, Dinoponera quadriceps.
 The ant genus Dinoponera contains species with body sizes 
varying from 3–4 cm (Paiva and Brandão 1995. Ethol. Ecol. Evol. 
7:297–312). Dinoponera ants are described as solitary foragers 
with predominantly carnivorous habits, ranging from humid forest 
soil to dry savannas (Fourcassié and Oliveira 2002. J. Nat. Hist. 
36:2211–2227). The neotropical ant D. quadriceps is a typical 
queenless species of the subfamily Ponerinae, found in the isolated 
forest range (known locally as “Brejos de Altitude”) in the semi-
arid Caatingas, Cerrado, and Atlantic Forest (Paiva and Brandão, 
op. cit.).
 During a study of behavioral ecology on 7 March 2009, in the 
Parque Estadual Mata da Pipa (PEMP), municipality of Tibau do 
Sul, State of Rio Grande do Norte, Brazil (6.24861ºS, 35.05750°W; 
datum WGS84; elev. 63 m), PAGS saw an adult male C. natal-
ensis (18.3 mm SVL) in the leaf litter of dense forest at 1100 h. 
The gecko crossed paths with a D. quadriceps (~3 cm from the 
anterior tip of the head to the posterior end of the abdomen) that 
was foraging in the near vicinity. The ant immediately grabbed the 
gecko by the neck with its jaws and proceeded to carry it to the 
nest. The animals were intercepted in order to collect the lizard.
 This is the fi rst record of a known predator for C. natalensis. 
We deposited the specimen (CHBEZ 2518) in the herpetological 
collection of the Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 
Natal, Brazil. We thank the Conselho Nacional de Desenvolvim-
ento Científi co e Tecnológico (CNPq) for the research scholarship 
granted to PAGS (process 127543/2008-2) and EMXF (process 
304077/2008-9).
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COLEODACTYLUS NATALENSIS (NCN). DIET. Coleodacty-
lus natalensis, described from the Parque Estadual Dunas de Natal 
(Freire 1999. Bol. Mus. Nac. 399:1–14), is considered endemic 
to Atlantic Forest remnants in Rio Grande do Norte State, Brazil 
(Sousa and Freire, in press). Considered the smallest lizard in 
South America, it is a shaded forest leaf-litter dweller (Capistrano 
and Freire 2009. PublICa 4:48–56; Freire 1999. Bol. Mus. Nac. 
399:1–14; Sousa and Freire, op. cit.). The diet of C. natalensis in 
Parque Estadual Dunas de Natal is mostly arthropods. Isopods and 
spiders are the most frequent prey based on numbers, volume, and 
frequency, implying a preference for large prey that is less abundant 
in leaf litter (CMCAL, pers. obs.). Coleodactylus meridionalis has 
a similar diet, differing only in its relatively larger prey (Dias et al. 


