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Objetivo: O objetivo do presente estudo foi avaliar a existência de uma relação linear
entre a quantidade de alimento ingerido e o tempo de termorregulação, e analisar a
preferência para os microhabitats: areia, folhiço e fragmentos de rochas para dois
espécimes de lagartos da espécie Ameiva ameiva. Metodologia: Os indivíduos foram
marcados com tinta atóxica a base de água e mantidos em um terrário de vidro com
dimensões de 92x43x42cm, onde foram criados três microhabitats contendo
respectivamente areia, folhiço e fragmentos de rochas. Sobre cada um dos
microhabitats foi colocada uma luminária contendo lâmpada incandescente de 60
watts. O trabalho foi dividido em duas etapas (E1 e E2) cada uma com 18 horas
totalizando 36 horas de observações. Na primeira (E1) foi oferecido 3g de carne
bovina moída e na segunda (E2) foi oferecido 1,5g. Nas duas etapas o alimento foi
espalhado aleatoriamente pelos microhabitats. Resultados: Após análise dos dados
observou-se que ao serem alimentados com 3g de carne, o percentual de exposição
entre os indivíduos variou pouco. Quando a dieta foi reduzida pela metade (1,5g)
houve diminuição do tempo de exposição somente para o indivíduo I1. Existe uma
relação entre o tempo de forrageio e o alimento, de maneira que os animais avaliam a
relação entre os custos e benefícios para obtenção dos recursos. Sendo assim, para os
lagartos avaliados no presente estudo a quantidade de alimento oferecido na etapa E1
pode ter sido suficiente para os mesmos realizarem suas atividades metabólicas diárias,
não sendo necessário forragear novos recursos. Isso justificaria a menor variação entre
o tempo de exposição dos dois indivíduos nessa etapa.  Na etapa E2, com a redução do
recurso alimentar, o indivíduo I2 obteve maior quantidade de alimento, ficando mais
tempo exposto que o indivíduo I1. Avaliando-se o microhabitat, notou-se uma
preferência pelo folhiço, areia e rochas respectivamente. A preferência pelo
microhabitat folhiço pode ser explicada pelo fato dos lagartos apresentarem uma
coloração críptica, que além de os protegerem no momento em que estão parados sobre
este tipo de substrato pode também confundir seus predadores no momento da fuga.
Conclusão: Como o trabalho realizado se trata de um estudo de caso, sugere-se que
novas pesquisas com um n amostral maior sejam realizadas e comparadas com os
dados obtidos no presente estudo.
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