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Tropidurus torquatus é uma espécie heliófila, saxícola ou arborícola que habita regiões com 
clima e relevo intensamente diversificado. O forrageamento senta-espera oportunista pode 
alterar o padrão da dieta em hábitats diversos. O objetivo deste trabalho é verificar se há 
alteração no padrão alimentar de T. torquatus em diferentes localidades do bioma Pampa no 
RS. Foram capturados 42 lagartos com o método de coleta manual para análise do conteúdo 
estomacal quanto à composição e volume. Foram analisadas 16 amostras com os seguintes 
resultados: em Alegrete na Fazenda Cerro do Tigre (coordenadas: 29'º39' 39,87'' 
S/55º22'44,98'' W) foram capturados 3 indivíduos: Coleoptera (36,17%), fibra vegetal 
(35,82%), Mantodea (23,04%) e Hymenoptera (4,94%); em Cerro da Lagoinha (coordenadas: 
29º39'39,87'' S/ 55º22'44,98''W) foi coletado um indivíduo: Hymenoptera (51%), Coleoptera 
(36,39%), Mantodea (6,32%) e fibra vegetal (6,27%); no município de São Francisco de Assis 
as amostras foram coletadas na Fazenda Cocarí (coordenadas: 29º 31,464' S/ 55º 18,958' W), 
em 8 indivíduos foram encontrados Hemiptera (544,5%), Hymenoptera (351,94%), Mantodea 
(119,93%), Coleoptera (297,55%), Arachnida (112,69%), fibra vegetal (147,68%); na 
Fazenda Ouro foram analisados 3 indivíduos: Hymenoptera (31,17%), Mantodea (20,07%), 
Orthoptera (18,58%), Coleoptera (12,18%), Arachnida (8,39%), fibra vegetal (7,96%), 
Hemiptera (1,43%) e Pseudoscorpiones (0,23%); no município de Manoel Viana foi 
capturada uma amostra: Hymenoptera novamente foi o item mais representativo (85,98%), 
Coleoptera (12,90%) e fibra vegetal (1,11%). T. torquatos parece não seguir um padrão 
alimentar, mas demonstrou preferência em alguns locais por Hymenoptera e Coleoptera. 
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