
PADRÓES DE ATIVIDADE DE TEIUS OCULATUS (SAURIA, TEIIDAE) NA 
RESERVA BIOLÓGICA DO LAMI, ESTADO DORIO GRANDE DO SUL -

BRASIL 

CLóv1s SouzA BUJES 
Departamento de Zoologia, Instituto de BiociCncias, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 

Av. Paulo Gama, 40.90046-900 Porto Alegre, RS, Brasil. 
e-mail: csbujes@conex.com.br 

RESUMO: Teius oculatus (D'Orbigny & Bibron, 1837) é um lagarto de ampla distribui\:aO no Estado 

do Rio Grande do Sul e muito abundante na Reserva Biológica do Lami, localizada as margens do Lago 
Guaíba. Os padroes de atividade foram enfocados sob 4 categorias: sob a vegeta\:ao, forrageio, assoalha
mento e em deslocamento. O pico máximo de atividade diária ocorreu entre 09:00-11 :00 horas e a ativi
dade de maior relevancia foi sob a vegetayao ( 48,91 %, n=687). A atividade total dos lagartos esta va corre
lacionada coma temperatura do substrato (r=0,9375; p<0,001; n=20). Os lagartos adultos mostraram um 
período anual de cinco meses de át ividade, enguanto os jovens permaneceram ativos por sete meses. Nao 
foram registradas atividades durante o inverno, permanecendo cm suas tocas. Nao houve atividade notur
na, nem em dias nublados ou chuvosos. 
Palabras clave: comportamiento, modelos de actividad, lagartos neotropicales, Teiidae, Teius. 

ABSTRACT: Teius oculatus (D'Orbigny & Bibron, 1837) is a Iizard with a widespread distribution in the 

State of Rio Grande do Sul and very abundant at Lami Biological Reserve, Iocated near the border of the 
Guaíba lake. The patterns of activity have been focused under 4 categories: Rest under vegetation, fora
ging, basking and displacemcnt. Thc peak of daily activity was between 09:00-11 :00 hours and the most 
relevant activity was resting under vegetation (48.91 %, n=687). Total activity of the Iizards was correla
ted with soil temperature (r=0.9375; p<0.001; n=20). Adults showed an annual period of five months of 
activity, while in thc juveniles it was beyond seven months. There was no activity during winter, when 
they was hiding themselves in their burrows. There is no nocturnal activity nor in cloudy or rainy days. 
Key words: behavior, activity patterns, neotropical Iizards, Teiidae, Teius. 

INTRODU<;ÁO 

A literatura acerca da ecologia de lagartos 
é bastante ampla (e.g. Fitch, 1958; Pianka, 
1970; Schoener, 1970; Tanner & Krogh, 
1974; Whitford & Creusere, 1977; Etheridge 
& Wit, 1993) e grande parte desenvolvida 
com espécies de regi6es áridas da América do 
Norte. No Brasil a ecologia da família Teiidae 
é conhecida, particularmente, por estudos 

realizados com espécies da regiao tropical do 
país (Magnusson et al., 1985; Magnusson, 
1987; Vitt, et al., 1993; Vitt & Colli, 1994; 
Teixeira-Filho et al., 1995; Vitt, 1982, 1986, 
1991, 1995; Vitt & Carvalho, 1992, 1995; 
Vitt & Zani, 1996a, 1996b). Na regiao sub
tropical do Brasil foram estudados aspectos 
ecológicos do teiídeo Teius oculatus por 
Milstead (1961), Bujes (1995, 1996 e 1998) e 
D'Agostini et al. (1995). Da Argentina sao 
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muitas as contribui96es ao conhecimento 
desta espécie (e.g. Acosta & Martori, 1990; 
Martori & Acosta, 1990, 1994; Acosta et al., 
1991 ; B Jane o & Acosta, 1997). 

A lagartixa verde, Teius oculatus 
(D'Orbigny & Bibron, 1837), é um lagarto 
teiídeo de porte médio (CRA - comprimento 
rostro-cloacal = 120 mm); ocorre no Brasil 
(regiao Sul), leste do Paraguai, Argentina e 
no Uruguai (Cei, 1986). No estado do Río 
Grande do Sul possui ampla distribuir;ao, 
ocupando um gradiente de habitats que 
abrange desde restingas de lagos e rios até 
forma96es rochosas em morros de média alti
tude (l 35m). Procurou-se, neste trabalho, 
registrar padr6es de atividade de T. oculatus e 
verificar a influencia das temperaturas do 
solo e do ar sobre tais padr6es. 

DESCRI<;ÁO DA ÁREA DE ESTUDO 

A Reserva Biológica do Lami localiza-se 
na zona sul de Porto Alegre, Rio Grande do 
Sul, Brasil, as margens do Lago Guaíba 
(30º 1 S'S-51 ºOS'W). Embora o relevo seja pre
dominantemente plano, existe ocorrencia de 
eleva96es arenosas, onde surge urna vege
ta9ao pioneira de Dodonaea viscosa ("vas
soural "). Entre este tipo de vegeta9ao herbá
ceo-arbustiva ocorrem áreas descobertas, 
cujo solo é arenoso e de colorar;ao clara. 

O Estado do Rio Grande do Suf possui 
clima do tipo subtropical com áreas restritas 
de clima do tipo temperado. Porto Alegre 
localiza-se na área subtropical úmido sem 
esta9ao seca, com temperatura média anual 
de l 9,2ºC (máximas entre 29,6 e 36,9ºC e 
mínimas entre 0,4 e 9,3ºC). A umidade relati
va média anual do ar é de 76%. As chuvas 
nesta regiao do Brasil nao demarcam as 
esta96es e se distribuem ao longo de todo o 
ano; a pluviosidade média anual é 117,4 mm, 
segundo Moreno (1961). 

METODOLOGIA 

No interior da Reserva existe urna trilha 
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principal a qua] foi utilizada como referencial 
para deslocamentos e demarcar;ao de transec
tos, estes sempre perpendiculares a trilha. 
Foram demarcados 1 1 pontos, a cada 20 
metros, através de estacas numeradas, dentro 
de urna área de 6.000 m2

• A área de estudo foi 
visitada a cada quinze dias no outono e no 
inverno e, semanalmente, na primavera e no 
verao, de janeiro de 1994 a janeiro de 1995, 
exceto em dias chuvosos ou fortemente 
nublados. No mes de janeiro de 1994 a área 
foi visitada por quatro dias consecutivos (de 
18 a 21 ), com a finalidade de testar a meto
dología. Após este período manteve-se o 
ritmo de observa96es com jornada de trabal
ho de 8 horas/dia (compreendidas entre 
08:00-16:00 horas). Todos os registros das 
atividades comportamentais dos lagartos 
foram feítos através de observa96es diretas 
no habitat. Para tal, o observador permanecía 
por 1 O minutos em cada ponto de observa9ao, 
e com auxílio de binóculos (resolu9ao de 
8x30), registrava toda e qualquer atividade 
realizada pelo animal no momento do primei
ro avistamento . Os padr6es de atividade 
foram avaliados sob quatro categorias: 1) 
assoalhamento, quando o lagarto permanecía 
imóvel sobo sol; 2) soba vegeta9ao, quando 
o lagarto permanecía sob as sombras dos 
arbustos, o que poderia alternar-se entre 
pequenos deslocamentos e paradas bruscas ; 
3) forrageamento, quando o lagarto buscava 
ativamente por alimento; e 4) deslocamento, 
quando o lagarto cruzava rapidamente de 
urna moita para outra. 

Foram registradas as temperaturas do 
substrato e do ar, a 1 50 cm acima da superfí
cie do solo, a sombra, com termómetro de 
mercúrio (0.2ºC de precisao) . Foi realizado 
um perfil de 24 horas a cada trimestre, visan
do verificar possíveis atividades notumas dos 
lagartos. 

RESULTADOS E DISCUSSÁO 

A família Teiidae compreende nove gene
ras (Callo pistes, Cnemidophorus, Ameiva, 
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Tupinambis, Dicrodon, Teius, Crocodilurus, 
Dracaena e Kentropyx) de lagartos bem con
hecidos como espécies diurnas e forrageado
ras ativas, com exceyao dos semi aquáticos 
Dracaena e Crocodilurus sao, geralmente, 
considerados terrestres (Vitt & Carvalho, 
1992). 

Na Reserva Biológica do Lami, verificou
se que T. oculatus possui ritmos circadiano e 
circanual definidos pelas mudanyas geofísi
cas, particularmente luz e temperatura. As 
atividades na superfície foram restritas aos 
días de sol e nao ocorreram em días encober
tos. E, em nenhum momento do trabalho foi 
registrada qualquer atividade notuma. As 
tenweraturas médias do ar e do substrato 
registradas durante o estudo (de janeiro de 
1994 a janeiro de 1995) foram, respectiva
mente, 27,5ºC (extremos 11 e 37ºC) e 
35,51ºC (extremos 13 e 55ºC). A atividade 
global (ou número total de lagartos avistados) 
foi maior correlacionada com a temperatura 
do substrato (r=0,9375; p<0,001; n=20) do 
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que com a temperatura do ar (r=0,6842; 
p<0,01 ; n=20) . Os agrupamentos destes 
dados por temperaturas sao mostrados na 
figura 1. 

Foram avistados 687 lagartos e os padr6es 
de atividade ficaram assim distribuídos: 
48,91 % sob vegetayao; 24,02% em forragea
mento ; 14,55% em assoalhamento ; e, 12,52% 
em deslocamento. 

O assoalhamento mostrou-se como um 
comportamento muito importante para as pri
meiras horas da manha, quando os lagartos 
emergem de suas tocas. O lagarto ao abando
nar a toca mantinha-se imóvel sobre o subs
trato, com a cabeya levemente erguida, mas 
com os membros posteriores di stendidos, 
relaxadamente, para trás , e os anteriores para 
frente, ficando o ventre em contato direto 
com o solo aquecido e o dorso totalmente 
exposto aos raios do sol. Muitas vezes utili
zavam manchas de sol existentes entre a 
vegetayao. As exposiy6es ao sol foram 
comuns até as 10:00 horas, e eram intercala-
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Temperatura (ºC) 

Figura 1 - Freqüencia de avistamentos de Teius oculatus por temperatura do substrato (r=0,9375; p<0,001; 
n=20), barras riscadas e por temperatura do ar (r=0,6842; p<0,01; n=20), barras brancas. Ausencia de barras 
significa nenhum avistamento. 
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das por rápidos deslocamentos que os lagar
tos faziam de um local ensolarado para outro 
as sombras, e vice-versa. Neste período 
também eram comuns as travessias de um 
arbusto ao outro, por exemplo, ou mesmo de 
um arbusto para urna área mais aberta, poden
do parar subitamente e ficar em sinal de aler
ta. 

No padrao "sob vegeta9ao" o animal per
manecía imóvel ou realizando movimentos 
curtos sob as sombras da vegeta9ao atento 
aos movimentos que o cercava. Neste padrao 
de comportamento também utilizava as som
bras da vegeta9ao para termorregular, se 
camuflar ou, eventualmente, emboscar pre
sas. Devido aqueles, já citados, deslocamen
tos real izados pelos lagartos de um local 
ensolarado para outro as sombras de arbus
tos, e vice-versa, se pode aferir que o assoal
hamento e os movimentos sob a vegeta9ao 
estavam intimamente relacionados aos com
portamentos de termorregula9ao. 

No forrageio T. oculatus caminhava ativa
mente a procura de alimento, em locais com 
maior cobertura vegetal, junto as áreas areno
sas. O forrageio consistía basicamente de lon
gas caminhadas seguidas de paradas rápidas, 
onde, entao, escavava o solo, virava pedre
gulhos e/ou remexia o folhi90, sempre com o 
auxílio da língua, a qual era protraída inces
santemente. Os filhotes moviam-se por baixo 
da camada de folhas mortas, caídas sob os 
arbustos, a procura de alimento, entrando em 
um ponto e saindo em outro mais distante. T. 
oculatus costumava trepar nos galhos mais 
baixos dos arbustos para capturar alguma 
presa em movimento, principalmente insetos 
alados. Em urna ocasiao observou-se a tenta
tiva de saltar sobre um artrópodo que passava 
em vóo acima do lagarto. Em duas ocasi6es 
foi observado que este lagarto também se ali
menta de presas imóveis, as quais nao haviam 
sido mortas por ele próprio; na primeira, um 
lagarto encontrou um grilo morto e o comeu 
em seguida e, na segunda, um indivíduo se 
alimentou de urna libélula encontrada morta. 

As atividades reprodutivas, como cortejo 
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e cópula, foram descritas por Bujes (1998) e 
foram comuns, principalmente, nos horários 
mais tardios do ciclo diário, entre 15 :00 e 
16:00 horas. 

A atividade diária registrada durante todo 
o período de estudo apresentou picos máxi
mos nos horários compreendidos entre 09:00-
10:00 horas (n= 132), 10:00-11 :00 horas 
(n=l 37) e 11 :00-12:00 horas (n=98) dimi
nuindo gradativamente até as 16:00 horas. Na 
primavera, iniciou-se por volta das 07:30 e 
08:00 horas com término aproximado entre 
15:00 e 16:00 horas (Fig. 2) . Durante este 
período os picos de atividade ocorreram entre 
09:00 e 13:00 horas. No verao, em días claros 
e temperaturas mais elevadas, as atividades 
diárias se iniciaram mais cedo, por volta das 
06:30 e 07:00 horas. A atividade máxima se 
deu pela manha, ficando os picos entre 09:00 
e 12:00 horas (Fig. 2). Quando ocorriam ati
vidades após as 13 :00 horas, estas ficavam 
restritas as sombras dos arbustos. Somente 
alguns lagartos eram encontrados forragean
do ou mesmo parados sob a vegeta9ao. A 
maioria entrava em tocas para fugir das altas 
temperaturas. Seguia-se alguma atividade no 
final da tarde, em tomo das 17:00 horas, 
caracterizada por t•m rápido retomo ao asso
alhamento e deslocamentos antes de se recol
herem as tocas. 

De acordo com tais observa96es, pode-se 
estabelecer urna atividade diária média, de 
aproximadamente, 6 horas (entre 09:00 e 
15:00 horas) durante o período de atividade 
anual, quando a temperatura ambiental atinge 
os 26-27º C. Um típico dia de atividade desta 
espécie pode ser resumido da mesma forma 
descrita por Vitt & Carvalho (1992): abando
no das tocas e assoalhamento de manha nas 
primeiras disponibilidades de sol, seguido por 
forrageio nos arbustos e sobre o solo até as 
13 :00 horas, aproximadamente. Os lagartos 
entao buscam áreas sombreadas ou retornam 
aos seus abrigos. , No final da tarde, estes 
lagartos surgem novamente e gastam a maio
ria de seu tempo assoalhando ao sol do fim de 
tarde. 
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liil Sob a vegelayáo 

• Assoalhamento 

liil Forrageamento 

O Des locamente 

08:00-09:00 09:00-10:00 10:00-11:00 11 :00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 

Veráo 
n=294 

Tempo de atividade (h) 

08:00-09:00 09:00-10:00 10:00-11 :00 11 :00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 

Tempo de atividade (h) 

Figura 2 - Freqüencia de observa~oes por atividade de Teius oculatus, na Reserva Biológica do Lami, ao longo 
dos dias de primavera (acima) e de verao (baixo). 
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Milstead (1969), relatou que 
Cnemidophorus deppei e C. gutatus imc1a
vam suas atividades em días ensolarados 
entre 07:00 e 08:00 horas, ficando limitados 
as sombras em torno das 11 :00 horas, e ces
sando no início da tarde. Em días encobertos 
a atividade era muito reduzida, e em días for
temente encobertos nao ocorria. Segundo 
Hillmann (1969), Ameiva quadrilineata, A. 
leptophrys e A. festiva (na Costa Rica) 
somente possuíam atividade pela manha e 
poucos indivíduos se mostravam ativos após 
as 13 :00 horas. Sen do espécies simpátricas, 
suas atividades se sobrepunham, porém os 
picos registrados eram diferentes para cada 
espécie: A. leptophrys tinha um pico de ativi
dade máxima das 09:00 as 09:30 horas; A. 

quadrilineata, das 11 :00 as 12:30, e A. festi
va, entre 10:30 e 12 :30 horas. Esta atividade 
padrao, comum a T oculatus, parece estar 
mais associada, primariamente, ao fotoperío
do. Bujes (obs. pess.) relata que T. oculatus 
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apresenta um comportamento muito peculiar: 
muitos lagartos estao ativos num dia, e no dia 
seguinte nenhum é avistado, mesmo que as 
condiiroes de temperatura sejam parecidas em 
ambos períodos. Tais resultados foram simi
lares ao observado em muitos teiídeos de 
áreas tropicais e temperadas (Taylor, 1956; 
Hirth, 1963; Fitch, 1973 ; Vitt et al., 1993). 

Em um estudo anterior, Bujes (1995) 
observou que o período de atividade sazona! 
de T oculatus, nesta mesma área, ocorreu 
entre outubro e abril. De maio a setembro nao 
foram avistados lagartos em atividade. A ina
tividade foi total nos meses de baixas tempe
raturas, nos quais os lagartos se reco lheram 
em tocas. Após o inverno, este mesmo autor 
somente avistou lagartos a partir de 23 de 
outubro de 1993, os quais permaneceram ati
vos até início de abril de 1994. Desta data até 
22 de setembro de 1 994 nao se observou 
qualquer lagarto em atividade (Fig. 3). Já na 
semana segui nte, 06 de outubro, foram regis-

-·.....,... 48,91 % 
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Figura 3 - A atividade global (ou número total de lagartos avistados) durante o período de esludo na Reserva 
Biológica do Lamí, Rio Grande do Sul - Brasil. O círculo representa esta mesma atividade por categorías. 
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tracias as primeiras emergencias, principal
mente de jovens, corroborando, assim, as 
observac¡:6es real izadas no ano anterior. 
Períodos de nebulosidade e/ou chuvas preju
dicaram as amostragens dos meses de feve
reiro e novembro de 1994 (Fig. 3), onde nao 
foram registradas atividades. 

Verificou-se que os lagartos adultos tive
ram menor tempo de atividade (cinco meses) 
quando comparados aos jovens (sete meses). 
Embora as temperaturas do solo fossem sufi
cientemente altas durante os meses de marc¡:o 
e abril, os indivíduos adultos já haviam se 
recolhido as tocas. Somente os jovens, que 
nasceram no mes de janeiro, permaneceram 
ativos até fins de abril. Tais observac¡:6es 
também foram relatadas por Acosta & 
Martori ( 1990), que estudaram a mesma espé
cie na Argentina. Etheridge & Wit (1993) 
observaram que Cnemidophorus sexlineatus 
adultos também se recolhiam a hibernac¡:ao, 
apesar das condic¡:6es aparentemente favorá
veis a atividade. Estes autores concluíram que 
a falta de alimento nao seria o motivo que os 
levava a hibernac¡:ao, urna vez que os filhotes 
permaneciam em atividade. T. oculatus apre
sentou comportamento similar aqueles 
Cnemidophorus, o que nos levou a concordar 
com os autores supracitados. Rose (198 1) 
propos que o recolhimento aparentemente 
prematuro a hibernac¡:ao faz parte da estraté
gia adaptativa de muitas espécies de lagartos 
e nao urna simples resposta a fatores climáti
cos. Casas-Andreu & Gurrola-Hidalgo 
(1993) postularam que as mudanc¡:as na ativi
dade por estac¡:ao sao <litadas pelas necessida
des metabólicas, associadas ao tamanho dos 
indivíduos, assim como a influencia de fato
res físicos (chuvas, nebulosidade, sol, dispo
nibilidade de sombra) sobre a termorregu
lac¡:ao dos lagartos. Magnusson (1987) estu
dando teiídeos de regi6es tropicais do Brasil 
verificou que os jovens cresceram rapida
mente durante a estac¡:ao seca, atingindo o 
tamanho do adulto por volta de dezembro e 
que, os filhotes permaneciam ativos contra
riando a sugestao de Stamps & Tanaka 

(1981 ), de que o alimento está mais disponí
vel na estac¡:ao úmida. 

Como as estac¡:6es no Rio Grande do Sul 
nao sao demarcadas por estac¡:6es seca e chu
vosa, aceitou-se o postulado por Acosta & 
Martori ( 1990): a inatividade de um lagarto, 
por determinado tempo, diminui o risco de 
predac¡:ao, economiza energía, aumenta a pro
babilidade de sobrevivencia e urna futura 
reproduc¡:ao, portanto os animais estao ativos 
quando os beneficios de tal atividade exce
dem os custos e os riscos. Desta forma, era 
preciso que os neonatos de T. oculatus per
manecessem mais tempo ativos antes de 
hibernar, justamente para suprir suas necessi
dades metabólicas e sobreviverem ao inver
no. 

CONCLUSÁO 

Teius oculatus se mostrou um lagarto 
exclusivamente diurno e heliotérmico. 
Possuiu ritmos circadiano e circanual bem 
definidos, íntimamente relacionados as 
mudanc¡:as geofísicas do ambiente, restritos as 
condic¡:6es climáticas e de termorregulac¡:ao. O 
padrao de atividade apresentou picos máxi
mos ocorrendo da metade da manha ao início 
da tarde. O ciclo anual dos lagartos adultos 
( outubro a fevereiro) foi menor quando com
parado a atividade dos lagartos jovens (outu
bro a abril). 
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