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DIETA DE Liolaemus occipitalis (SAURIA-TROPIDURIDAE) NAS DUNAS COSTEIRAS DO RIO 
GRANDE DO SUL, BRASIL. Daniel P. Suárez; Teo P. Halfeu e Laura Verrastro (Departamento de Zoologia, 
Setor de Herpetologia, UFRGS). 

A composição na dieta de lagartos pode variar de acordo com diferentes parâmetros: quantitativa e qualitativamente de acordo 
com o sexo e a idade; de acordo com a época do ano ou com o desenvolvimento ontogênico. A lagartixa-das-dunas, Liolaemus 
occipitalis, ocorre na faixa de dunas costeiras desde o Chui até Torres. Estes ambientes caracterizam-se por apresentar baixa 
cobertura vegetal distribuída esparsamente em montículos de vegetação de gramíneas. A sazonalidade em nosso Estado é bem 
marcada verificando-se períodos de recesso da atividade destes lagartos nos meses de inverno (junho, julho, agosto), refletindo-se 
na alimentação. O objetivo deste estudo é determinar a dieta preferencial de L. occipitalis e as possíveis variações enquanto a 
sexo e idade, assim como as mudanças sazonais na alimentação. Vem sendo realizadas coletas mensais na Praia Jardim do Éden, 
município de Tramandaí, desde março de 1996. Os indivíduos são coletados manualmente e sacrificados imediatamente. Até o 
momento foram coletados 180 indivíduos de diferentes sexo e idades. No laboratório os indivíduos são dissecados sob lupa 
retirando-se o estômago e intestino. Analisa-se o conteúdo estomacal determinando-se os itens encontrados até o nível de Ordem 
para Artrópodos. Para comparações quantitativas, registra-se: o número de itens alimentares e o tamanho dos mesmos; o 
comprimento rostro-anal (CRA) e o comprimento bucal (CAB) dos lagartos. Determinou-se, até o momento, que os itens mais 
freqüentes são: Hymenoptera (34,2%), material vegetal (31,8%) e Coleoptera (6,1%). Observou-se areia em 100% dos estômagos. 
Foi verificada a existência de parasitas (Nematoda) no intestino. A presença significativa de matéria vegetal foi verificada até o 
momento em 3 estômagos, futuramente se faz necessário, com o aumento da amostra, verificar se o fato foi ocasional. 
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