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Abstract.  The author presents record of Tropidurus torquatus in Comandatuba Island, Una, Brazil, 
whit  informations about behavior of this animal. 

 

No Brasil ocorrem 35 espécies de lagartos da família TROPIDURIDAE, sendo 17 
espécies do gênero Tropidurus entre eles Tropidurus torquatus Wied, 1820 (BÉRNILS,2010), 
que tem larga distribuição na região neotropical, ocorrendo do Brasil central ao norte da 
Argentina (RODRIGUES 1987, 1988, citados por RIBEIRO et alls). Habita principalmente 
áreas abertas, onde é um inveterado caçador. 
 De hábito alimentar oportunista e generalista, alimenta-se de pequenos 
invertebrados, principalmente formigas (SIQUEIRA, 2007; TEIXEIRA & GIOVANELLI,1999). 

Sua estratégica tradicional de caça é de espreita, chamada também, entre os 
estudiosos dos lagartos, de senta-e-espera (Schoener, 1971, citado por TEIXEIRA & 
GIOVANELLI,1999), com isso acaba gastando menos energia. Entretanto, vimos alguns 
caçando pequenos insetos, percorrendo rapidamente cerca de 40 a 50 cm até capturá-los. 
 É animal diurno, que vive no solo, onde é muito ágil e rápido, fugindo em 
“desabalada carreira” ao menor perigo, refugiando-se embaixo de tocos, frestas, pedras etc, 
como temos observado. 
         Em nossas visitas ornitológicas à Ilha de Comandatuba, Una, Bahia, Brasil, desde 
fevereiro de 2004 (SANTOS, 2011), temos visto e observado este gracioso e “esperto” 
lagarto nas áreas abertas de restinga próximas a praia. Curiosamente, as melhores 
observações foram feitas na área do hotel Transamérica, na referida ilha, onde Tropiduris 
torquatus é comum nos seus jardins. Provavelmente porque a área do hotel pertence aos 
domínios da restinga baixa, arenosa, ambiente preferencial da espécie.  
 Assim, como observador da natureza e estudioso da história natural, aproveitamos a 

oportunidade, em nossa visita de outubro de 2011, para registrá-lo em fotos que seguem, e 
vídeos disponíveis na internet (PROGRAMA AMBIENTAL: A ÚLTIMA ARCA DE NOÉ,2011), e 
para divulgar sua ocorrência, ajudando no processo de educação ambiental, por meio do 
conhecimento da comunidade natural da fauna brasileira. 
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