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RESUMO 
 

Este trabalho é uma contribuição para um maior conhecimento da fauna através do 

inventário de Squamata e do estudo cromossômico de algumas espécies do continente 

e ilhas do Município de Cananéia, litoral sul do Estado de São Paulo. Ilhas estudadas: 

Ilha do Bom Abrigo, Ilha de Cananéia e Ilha do Cardoso. A amostragem de fauna de 

Squamata foi efetuada através de um gradiente altitudinal do nível do mar até cerca de 

300 m, durante 30 meses, outubro de 2003 a abril de 2006. Foram utilizados os 

seguintes métodos de amostragem: procura limitada por tempo, coleta em estrada, 

coleta de terceiros, armadilhas de interceptação e queda. No continente e nas ilhas 

foram coletadas 25 espécies de serpentes, sete espécies de lagartos e uma espécie de 

anfisbena. Pesquisas em coleções herpetológicas e em trabalhos científicos 

acrescentaram oito espécies de serpentes e uma espécie de lagarto. O Município de 

Cananéia portanto tem como inventário geral a listagem de 33 espécies de serpentes, 

oito espécies de lagartos e uma espécie de anfisbena. Listas de espécies são 

apresentadas para cada ilha: Ilha do Bom Abrigo com duas espécies de serpentes e 

uma espécie de lagarto; Ilha de Cananéia, com 20 espécies de serpentes, três de 

lagartos e uma de anfisbena; Ilha do Cardoso, com 22 espécies de serpentes, seis de 

lagartos e uma de anfisbena. No Município de Cananéia, em todas as áreas estudadas, 

as serpentes Liophis miliaris e Bothrops jararacussu e o lagarto Enyalius iheringii 

apresentaram um maior número de indivíduos coletados. Nas coletas da Ilha de 

Cananéia as espécies de serpentes mais comuns foram Liophis miliaris e 

Sibynomorphus neuwiedi e a espécie de lagarto Hemidactylus mabouia. As espécies 

mais comuns na Ilha do Cardoso foram as serpentes Bothrops jararacussu e Spilotes 

pullatus e o lagarto Enyalius iheringii. Nenhuma das curvas de rarefação feitas para os 

métodos de amostragem atingiram a assíntota. Os estudos cromossômicos, em 

coloração convencional, foram feitos em cinco espécies de lagartos e uma espécie de 

anfisbena. Os cariótipos das espécies Colobodactylus taunayi e Diploglossus fasciatus 

foram descritos pela primeira vez. Os cariótipos descritos para espécies em populações 

de ilhas não apresentaram diferenças no número e na morfologia dos cromossomos em 

relação às espécies de populações do continente. 
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ABSTRACT 
 
This study is a contribution to the knowledge of the fauna inventory and of the 

chromosomes of snake, lizard, and amphisbaenian species of continental and insular 

areas of Cananéia, the southern littoral of the state of São Paulo.  Three islands were 

studied: Bom Abrigo, Cananéia, and Cardoso.  Sampling of Squamata fauna was carried 

out for altitudes from sea level up to about 300 meters from October 2003 to April 2006.  

Sampling methods used: time limited search, road samplings, population donations, and 

pit falls.  Both on the continent and the islands, 25 snake, 7 lizard, and one 

amphisbaenian species were collected.  Herpetological collections and the scientific 

literature were surveyed and contributed with eight more snake and one lizard species.  

Both continental Cananéia and the islands had a general inventory of 33 snake, 8 lizard 

and one amphisbaenian species.  A general species list was drawn up as well as one for 

each of the three islands studied:  Bom Abrigo with two snake and one lizard species;  

Cananéia Island with 20 snake, three lizard and one amphisbaenian species and 

Cardoso with 22 snake , 6 lizard and one amphisbaenian species.  In the studied areas, 

the most common snake species were Liophis miliaris and Bothrops jararacussu and the 

most common lizard species was Enyalius iheringii.  On the island of Cananéia, Liophis 

miliaris and Sybinomorphus neuwiedi were the most sampled snake species and 

Hemidactylus mabouia, the most sampled lizard species.  Bothrops jararacussu and 

Spilotes pullatus and the lizard Enyalius iheringii were the most commonly collected on 

Cardoso Island.  The rarefaction curves for the methods used for our samples did not 

reach an asymptote.  Chromosomal studies on five lizard species and one 

amphisbaenian species were carried out.  Conventional staining was used in the 

cytological preparations. The karyotypes for the species Colobodactylus taunayi and 

Diploglossus fasciatus were described for the first time.  There are no differences in the 

karyotype descriptions in the number and morphology of the chromosomes for the 

continental and island populations studied. 
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1. INTRODUÇÃO 
1.1. A FAUNA DE SQUAMATA DA FLORESTA ATLÂNTICA 

 
O Bioma Floresta Atlântica apresenta vários ecossistemas: matas atlânticas, 

restingas, manguezais e ilhas costeiras; este conjunto, disposto num contínuo norte-

sul, insere-se no Domínio Tropical Atlântico (AB’SÁBER, 2003a). As matas atlânticas 

são compostas por dois tipos principais de vegetação: a floresta litorânea ou 

Floresta Ombrófila Densa e a floresta tropical sazonal ou Floresta Atlântica Semi-

decidual (MORELLATO & HADDAD, 2000).  

 

Pela sua localização, a Floresta Atlântica foi a porta de entrada do 

colonizador europeu (DEAN, 1996). Segundo MORELLATO & HADDAD (2000) 

restam apenas 98.800 km2, cerca de 7,6%, da área original, estimada em cerca de 

1.300.000 km2 (Figura 1).  

F        
Figura 1: Distribuição da Floresta Atlântica por volta de 1500 e sua situação atual na 

década de 1990 (segundo MORELLATO & HADDAD, 2000) 

 

A Floresta Atlântica é, pela riqueza de espécies, número de endemismos e 

porcentagem de área alterada, um “hotspot” de interesse global (MYERS et al., 
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2000; Figura 2). Em virtude da pouca área remanescente e da contínua pressão 
antrópica, muitos autores a consideram um dos ‘hotspots’ mais ameaçados do 

mundo (MORELLATO & HADDAD, 2000; MYERS et al., 2000; RODRIGUES et al., 

2002b; GALINDO-LEAL & CÂMARA, 2005; ROCHA et al., 2005; RODRIGUES et al., 

2005; GRAZZIOTIN et al. 2006). Segundo GALINDO-LEAL & CÂMARA (2005, p.3): 

“A Mata Atlântica é, provavelmente, o ecossistema mais devastado e ameaçado do 

planeta. É esse o “hotspot” em que o ritmo das mudanças está entre os mais 

rápidos, e, conseqüentemente, a necessidade de ação para conservação é mais 

urgente.” 

 
A herpetofauna, que compreende o estudo de anfíbios e répteis, possui no 

mundo cerca de 5000 espécies de anfíbios (FROST, 2004) e mais de 8000 espécies 

de répteis (UETZ et al., 1995). Mais de 80% da diversidade desses dois grupos 

ocorre em regiões tropicais (POUGH et al., 1998). 

 

As serpentes, lagartos e anfisbenas constituem, dentro dos répteis, um táxon 

denominado Squamata. DIXON (1979) relacionou para a Floresta Atlântica uma 

riqueza de 77 espécies de serpentes, 43 espécies de lagartos e 16 espécies de 

anfisbenas. RODRIGUES (1990) mencionou 50 espécies de lagartos para a Floresta 

Atlântica brasileira. Esses números eram aceitos até bem recentemente 

(MARQUES, 1998; SAZIMA, 2001).  

 

Mais recentemente, MARQUES et al. (2004) registraram 80 espécies de 

serpentes apenas para a região da Serra do Mar. RODRIGUES (2005) estimou a 

fauna de serpentes, lagartos e anfisbenas da Floresta Atlântica em 134 espécies de 

serpentes e 67 espécies de lagartos e anfisbenas. São reconhecidas oficialmente no 

Brasil 325 espécies de serpentes, 217 de lagartos e 57 de anfisbenas (SBH, 2005). 

Dessa forma, as serpentes da Floresta Atlântica correspondem a 41,23% das 

espécies brasileiras e os lagartos e anfisbenas correspondem a 24,45%. Esses 

números provavelmente são subestimados, em razão de inventários insuficientes e 

poucos especialistas (RODRIGUES, 2005). 

 

Segundo WILSON (1994) com o aumento das pressões antrópicas, 

sobretudo nas regiões tropicais, tornou-se clara a importância de estudos que 

buscassem tanto o levantamento quanto a quantificação da diversidade biológica. O 

termo diversidade biológica, no entanto, engloba dois conceitos diferentes: a riqueza 

específica ou número de espécies e a heterogeneidade, ou abundância relativa de 

espécies (KREBS, 1989).  
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Figura 2: Os 25 “hotspots” da biodiversidade mundial (extraído de MYERS et 

al., 2000). 

 

 O aumento do número de estudos na região da Floresta Atlântica na última 

década, em especial na região norte-nordeste, ampliou muito o conhecimento sobre 

a fauna de Squamata da Floresta Atlântica. Ocorreram contribuições importantes 

com a descoberta de novos táxons e revelação de espécies crípticas segundo os 

trabalhos: de revisões taxonômicas e sistemáticas (DI-BERNARDO, 1996; ZAHER, 

1996; FRANCO et al., 1997; RODRIGUES, 1997; RODRIGUES et al., 2002a; 

MARQUES et al., 2002; FRANCO et al., 2003; HOLLIS, 2006), de levantamentos 

intensivos realizados em localidades restritas (FREIRE, 1996; ROCHA et al., 1997; 

RODRIGUES & BORGES, 1997; FREIRE, 1999; ROCHA et al., 2000; DIXO, 2001; 

DIAS et al., 2002; RODRIGUES et al., 2002b; RODRIGUES et al., 2007) e que 

utilizaram metodologias moleculares (PELLEGRINO et al., 2001; PELLEGRINO et 

al., 2005; RODRIGUES et al., 2005; BERTOLLOTO, 2006; RODRIGUES et al., 

2006; KLACZO, 2007; RODRIGUES et al., 2007). 

 

Na região Nordeste, estudos nas dunas de Natal, RN, (FREIRE, 1996) 

detectaram uma nova espécie de lagarto geconídeo do gênero Coleodactylus, o C. 

natalensis (FREIRE, 1999).  Da região de Alagoas e Rio Grande do Norte, 

RODRIGUES et al. (2005) descreveram uma nova espécie de um gênero novo de 

lagarto gimnoftalmídeo, Dryadosaura nordestina. Na região das restingas do 

Nordeste e Sudeste foram descritas três espécies novas do gênero Cnemidophorus, 

grupo ocellifer: C. abaetensis (DIAS et al., 2002), na Bahia; C. nativo (ROCHA et al., 

1997), no Espírito Santo e C. litorallis (ROCHA et al., 2000), no Rio de Janeiro. 
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Nos enclaves de Mata Atlântica do Ceará, RODRIGUES & BORGES (1997) 

descreveram uma nova espécie de lagarto gimnoftalmídeo do gênero Leposoma, 

Leposoma baturitensis, do grupo scincoides. No sul da Bahia, RODRIGUES (1997) 

descreveu outro Leposoma do grupo scincoides, L. nanodactylus. Os trabalhos de 

levantamento faunístico na região (DIXO, 2001) levaram a revalidação de L. 

annectans (RODRIGUES et al., 2002a) e à descrição de mais uma espécie nova do 

gênero, L. puk (RODRIGUES et al., 2002b), ambos do grupo scincoides.  

 

Ainda nesta região, foram recentemente descritos dois gêneros novos de 

gimnoftalmídeos: Acratosaura mentalis e Alexandresaurus camacan (RODRIGUES 

et al., 2007).  

 

PELLEGRINO et al., (2005) a partir de dados citogenéticos e moleculares 

descobriram duas entidades taxonômicas distintas no geconídeo da espécie 

Gymnodactylus darwinii. Foram identificadas duas raças cromossômicas, uma com 

citótipo 2n=38 cromossomos, dos animais ao sul do Rio Doce e outra com 2n=40 

cromossomos, das populações ao norte desse rio. Dados moleculares confirmaram 

que se tratavam de duas espécies distintas, onde os rios atuaram como barreiras ao 

fluxo gênico. 

 

No gênero Enyalius, um lagarto leiosaurídeo típico da Mata Atlântica, com 

apenas uma espécie amazônica, até recentemente eram reconhecidas apenas seis 

espécies (JACKSON, 1978). Recentemente, RODRIGUES et al., 2006 descreveram 

uma nova espécie, Enyalius erythroceneus na região da Chapada Diamantina. 

BERTOLOTTO (2006), no mais amplo estudo citogenético e molecular no gênero, 

indicou a existência de doze espécies, três ainda não descritas. 

 

FRANCO et al. (1997) descreveram duas espécies novas de serpentes do 

gênero Clelia, Clelia montana e  Clelia quimi  para a região sudeste. FRANCO et al. 

(2003) descreveram uma espécie nova no gênero Thamnodynastes, T. longicaudus, 

da região da Serra do Mar, no Estado de São Paulo. MARQUES et al. (2002) 

descreveram a segunda espécie de serpente insular no Estado de São Paulo e do 

Brasil, o viperídeo Bothrops alcatraz, na Ilha de Alcatrazes, litoral norte do Estado. 

 

GRAZZIOTIN et al. (2006) fizeram um estudo de filogeografia do complexo 

Bothrops jararaca. Seus resultados indicam que devido à profunda diferença entre 

as linhagens mitocondriais, a espécie deveria ser dividida em duas entidades 

geograficamente separadas. Esse trabalho também sugere, como o de WÜSTER et 

al. (2005), que Bothrops jararaca é um táxon parafilético. 
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Há poucas informações sobre a composição e história natural dos répteis da 

Floresta Atlântica no Estado de São Paulo (MARQUES & SAZIMA, 2004); apenas 

nos últimos anos aparecem trabalhos que começam a suprimir essa lacuna 

(PUORTO et al., 1991; SAZIMA & HADDAD, 1992; DUARTE et al., 1995; SAZIMA & 

MANZANI, 1995; MARQUES, 1998; SAZIMA, 2001; MARQUES & SAZIMA, 2004; 

CENTENO, 2005; DIXO, 2005; HARTMANN, 2005; SUAREZ et al., 2005; DIXO & 

VERDADE, 2006; D.O. C.; SÃO PAULO, 2006; CICCHI, 2007).  

 

Diferente de outras regiões, onde apesar do número menor de espécies, é 

mais fácil coletar lagartos que serpentes (VANZOLINI, 1988), na região da Floresta 

Atlântica do Estado de São Paulo parece ser mais difícil coletar lagartos que 

serpentes. Por essa razão, a maioria dos trabalhos está concentrada em serpentes 

(Tabela 1), havendo poucos trabalhos específicos sobre os lagartos da Floresta 

Atlântica. As anfisbenas, por seus hábitos fossórios, são ainda menos estudadas 

(ANDRADE et al., 2006). 

 
Tabela 1: Sumário dos trabalhos a partir de 1992 sobre inventários da fauna de 

Squamata da Floresta Atlântica do Estado de São Paulo. Não estão incluídos os 

trabalhos com fauna insular (ver adiante, Fauna de Squamata das Ilhas do litoral 

paulista). 

Localidade Serpentes Lagartos Anfisbenas Referência 

E.E. Juréia-Itatins* 32 10 2 MARQUES & SAZIMA, 2004 

Município de São Paulo** 30 8 1 
D.O.C., SÃO PAULO, 2006, 

PUORTO et al., 1991 

P. E. S. M. Núcleo Santa Vírgínia*** 27 0 0 HARTMANN, 2005 

P. E. S. M. Núcleo Picinguaba*** 26 0 0 HARTMANN, 2005 

Reserva Santa Genebra*** 21 0 0 SAZIMA & MANZANI, 1995 

P. E. Intervales 18 5 2 SAZIMA, 2001 

E. E. Bananal 16 6 0 SUAREZ et al., 2005 

Serra do Japi 13 5 1 SAZIMA & HADDAD, 1992 

Reserva Morro Grande 3 7 0 DIXO & VERDADE, 2006 

Média 20,22 4,22 0,67  

  

* MARQUES & SAZIMA (2004) listam 25 espécies de serpentes coletadas, mas a 

partir do registro de coleções eles acreditam ser possível a ocorrência de mais sete 

espécies de serpentes e três espécies de lagartos. ** O D.O. C.; SÃO PAULO, 2006 

lista 22 espécies de serpentes e PUORTO et al., 1991 lista 26 espécies de ofídios; 

foi feita uma composição dos resultados dos dois trabalhos. *** Trabalhos exclusivos 

para serpentes. 
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1.1.1. A fauna de Squamata das ilhas do litoral paulista 

De acordo com SÃO PAULO (ESTADO), SECRETARIA DO MEIO 

AMBIENTE, (1989) o litoral do Estado de São Paulo enquadra-se no chamado Litoral 

do Sudeste ou das Escarpas Cristalinas.  Neste trecho a linha da costa faz um arco 

cuja morfologia está associada à gênese da Serra do Mar, à formação das bacias 

oceânicas e às flutuações do nível do mar ocorridas durante o Quaternário (SÃO 

PAULO (ESTADO), SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, 1989). 

 

A nordeste do Estado de São Paulo, nos trechos compreendidos pelos 

municípios de Ubatuba, Caraguatatuba e São Sebastião o litoral é bastante 

recortado, formando pequenas baías delimitadas por esporões de serra que 

mergulham no mar. Nessas baías as planícies costeiras são menos desenvolvidas e 

as Ilhas predominantemente rochosas e as praias arenosas insulares são pouco 

numerosas e pequenas (SÃO PAULO (ESTADO), SECRETARIA DO MEIO 

AMBIENTE, 1989). 

 

No sudeste, a geometria da costa se modifica e surgem planícies amplas de 

deposição marinha cujo preenchimento por sedimentos dessas antigas baías se deu 

durante os períodos em que o mar esteve mais alto que o atual. As Ilhas aí são 

predominantemente sedimentares (SÃO PAULO (ESTADO), SECRETARIA DO 

MEIO AMBIENTE, 1989). No litoral paulista foram registradas 106 ilhas, 23 ilhotas e 

20 lajes, a maioria de dimensões reduzidas e de gênese variada (SÃO PAULO 

(ESTADO), SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, 1989). 

 

Como observa CICCHI (2007), o isolamento do oceano faz com que os 

ecossistemas insulares sejam particularmente desafiadores para animais e plantas. 

Desde o início da biologia evolutiva as ilhas têm um papel de destaque na 

formulação e teste de teorias evolutivas (WÜSTER et al., 2005). Para estudos de 

seleção natural, uma das mais interessantes características dos ambientes insulares 

é que elas permitem replicar observações e experimentos. Elas  são intrinsecamente 

mais simples e podem ser consideradas como laboratórios naturais (BROWN & 

LOMOLINO, 1998; WÜSTER et al., 2005). 

A dinâmica dos ambientes insulares é caracterizada principalmente por sua 

área reduzida, isolamento geográfico, idade e origem, que selecionam a diversidade 

e a composição da biota (DARWIN, 1859; MACARTHUR & WILSON, 1963, 1967; 

SÃO PAULO (ESTADO), SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, 1989; BROWN & 

LOMOLINO, 1998; CICCHI, 2007). 
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A teoria da biogeografia insular foi proposta inicialmente por MACARTHUR & 

WILSON (1963, 1967).  Ela foi desenvolvida para explicar dois padrões gerais da 

biogeografia insular: a tendência do aumento do número de espécies com o 

aumento da área da ilha e o decréscimo com o isolamento. Dessa forma, a riqueza e 

composição de cada ilha dependem da sua área, o efeito tamanho, e do quanto ela 

está próxima ou distante de outras ilhas ou do continente, o efeito distância 

(WILSON, 1994). 

 

Os ambientes insulares no geral apresentam baixa riqueza, mas grande 

proporção de espécies endêmicas; essa característica possibilitou que os melhores 

naturalistas do século XIX como Darwin, Wallace e Hooker começassem a refletir 

sobre a origem das espécies e o processo evolutivo (BROWN & LOMOLINO, 1998). 

Entretanto, outra característica desses ambientes é que suas biotas são mais frágeis 

e susceptíveis à extinção. Como resultado dessa conjunção de fatores há uma 

grande desproporção na quantidade de espécies insulares ameaçada, quando 

comparadas com espécies continentais (CASE et al., 1992; WHITTAKER, 1998). 

 

A grande maioria das formações insulares do Estado de São Paulo não tem 

informações sobre sua diversidade e composição de espécies animais e vegetais 

(SÃO PAULO (ESTADO), SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, 1989). Com relação 

à fauna de Squamata, segundo CICCHI (2007), o pioneiro no registro de serpentes 

em uma ilha paulista foi Ihering, em 1897, que registrou serpentes para a Ilha de 

São Sebastião.  

 

Amaral (1921) descreveu uma espécie de serpente insular da Ilha da 

Queimada Grande, Bothrops insularis, espécie endêmica dessa ilha. Mais de oitenta 

anos depois, MARQUES et al. (2002) descreveram outra espécie de Bothrops 

insular, Bothrops alcatraz, endêmica da Ilha de Alcatrazes. HOGE (1947) descreveu 

uma espécie de lagarto da família Scincidae na Ilha da Queimada Grande, Mabuya 

macrorhyncha. VANZOLINI (1950) descreveu uma espécie nova de anfisbena, 

Amphisbaena hogei na Ilha de Alcatrazes. REBOUÇAS-SPIEKER (1974) e 

VANZOLINI & REBOUÇAS-SPIEKER (1976) descreveram e discutiram variações 

morfológicas e reprodutivas de lagartos do gênero Mabuya do litoral norte e algumas 

ilhas. REBOUÇAS-SPIEKER (1974) descreveu uma nova espécie de Mabuya para o 

litoral paulista, M. caissara. VANZOLINI & RAMOS (1977) estudaram 

Colobodactylus taunayi de algumas ilhas do litoral paulista, como Ilha da Queimada 

Grande, Ilha de Alcatrazes e Ilha da Vitória. VANZOLINI (1978) estudou a 

distribuição de Hemidactylus mabouia, inclusive ilhas do litoral do Estado de São 

Paulo como ilhas da Vitória, de Búzios, Toque-Toque e Queimada Grande. 
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Recentemente, alguns trabalhos vêm preenchendo essa lacuna. DUARTE et 

al. (1995) apresentam dados ecológicos de Bothrops insularis além de uma relação 

da fauna conhecida na Ilha da Queimada Grande. VIEITAS (1995) fez um 

levantamento da fauna das 23 Ilhas do município de Ubatuba e apresenta uma 

relação de 13 ilhas com presença de lagartos. MARQUES et al. (2002) além da 

descrição de Bothrops alcatraz, comentam a ecologia do animal e relatam a 

presença de mais duas espécies de lagartos e três de serpentes. CENTENO (2005) 

apresenta uma lista preliminar da fauna de serpentes de Ilhabela e CICCHI (2007) 

fez um levantamento da composição e ecologia da herpetofauna da Ilha Anchieta. A 

Tabela 2 apresenta uma relação do número de espécies de lagartos, serpentes e 

anfisbenas registrados para algumas Ilhas do Estado de São Paulo. Recentemente, 

CICCHI et al. (2007) apresentaram um levantamento da fauna de serpentes de 

dezoitos ilhas do litoral paulista; uma parte dos dados ali apresentados é resultado 

desta dissertação (Ver Anexos). 

 

Tabela 2: Relação do número de espécies de lagartos, serpentes e anfisbenas 
registrados para algumas Ilhas do Estado de São Paulo*. 
Ilha Município Área (ha) km da costa Lagartos Serpentes Anfisbenas 

Ilhote de Fora Ubatuba 1,5 2,04 1 0 0 

Ilha das Palmas Ubatuba 15,5 5,75 2 0 0 

Ilhote das Cabras Ubatuba 3,5 3,85 1 0 0 

Ilhote Sul Ubatuba 8,7 4,50 2 0 0 

Ilha do Prumirim Ubatuba 30,0 0,70 2 0 0 

Ilhote do Prumirim Ubatuba -** - 1 0 0 

Ilha Comprida Ubatuba 29,7 0,88 2 0 0 

Ilha das Pombas Ubatuba -** - 1 0 0 

Ilha Redonda Ubatuba 6,0 1,29 2 0 0 

Ilha Rapada Ubatuba 11,2 5,80 1 0 0 

Ilha da Pesca Ubatuba 4,2 1,18 1 0 0 

Ilha dos Porcos Pequena Ubatuba 24,2 0,74 2 0 0 

Ilha das Couves Ubatuba 64,5 2,53 2 0 0 

Ilha Anchieta Ubatuba 828 0,49 5 3 0 

Ilha São Sebastião Ilhabela 33.593 1,76 0 20 0 

Ilha de Alcatrazes São Sebastião 135,2 33,40 3 4 0 

Ilha da Queimada Grande Itanhaém 78,0 34,80 3 2 2 
 

* Esses dados foram extraídos dos seguintes trabalhos: ilhas do Município de 

Ubatuba, exceto Ilha Anchieta: VIEITAS (1995); Ilha Anchieta, CICCHI (2007); Ilha de São 

Sebastião, CENTENO (2005); Ilha de Alcatrazes, VANZOLINI & RAMOS, 1977 e MARQUES 

et al., 2002; Ilha da Queimada Grande, DUARTE et al., 1995. 

** essas ilhas não constam em SÃO PAULO (ESTADO), SECRETARIA DO MEIO 

AMBIENTE, 1989 
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1.2. Breve panorama da sistemática dos lagartos brasileiros 
 

A ordem Squamata pertence à classe Reptilia e forma um grupo monofilético, 

constituído hoje pelas subordens Serpentes, Sauria e Amphisbaenia. Serpentes e 

Amphisbaenia formam grupos monofiléticos dentro de Squamata, mas Sauria 

constitui claramente um grupo parafilético (POUGH et al., 1998; Figura 3). 

 

Os dados morfológicos indicam uma dicotomia basal entre dois clados: 

Iguania e Scleroglossa: os Iguania que agrupam os Acrodonta e os iguania não 

acrodontes (ou pleurodontes) e os Scleroglossa, que agrupam os táxons Gekkota, 

Scincomorpha e Anguimorpha, além das serpentes, dibamídeos e anfisbenas 

(ESTES et al., 1988). LEE & CALDWELL (2000) analisando caracteres osteológicos, 

também reconhecem esses táxons, mas na análise Scincomorpha torna-se 

parafilético. 

 

 
Figura 3: Hipótese simplificada de parentesco de Squamata e 

Sphenodontidae, seu grupo-irmão, mostrando as relações entre as principais 

linhagens do grupo, com base em caracteres morfológicos, de acordo com ESTES 

et al., (1988) 

 

Os trabalhos que começaram a estudar os caracteres moleculares, no 

entanto, sugerem uma história bem diferente (HARRIS et al., 2001; HARRIS, 2003, 

TOWNSEND et al., 2004). Desses trabalhos, o mais amplo pelo número de táxons 

examinados e genes estudados é o de TOWNSEND et al. (2004). Nesse estudo os 
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resultados discordam dos resultados morfológicos em vários pontos: parafiletismo 

de Scleroglossa, a localização interiorizada de Iguania e indicam uma origem 

independente de serpentes, anfisbenas e dibamídeos (Figura 4). Outro resultado foi 

a conclusão de que a redução e perda de membros ocorreu muitas vezes 

independentemente dentro de Squamata. A posição de serpentes não foi resolvida, 

embora as anfisbenas, pelo cladograma, sejam grupo-irmão de Lacertidae e os 

dibamídeos estejam na base do cladograma.  
 

 
Figura 4: Filogenia a partir de dados moleculares de Squamata (segundo 

TOWNSEND et al., 2004) 

 

Uma proposta mais radical foi feita por FRY et al. (2006); os autores 

estudaram a evolução do sistema de venenos em Squamata. Eles trabalharam com 

caracteres moleculares, histologia das glândulas de veneno, modelagem molecular, 

farmacologia, agregação de plaquetas. Segundo FRY et al., (2006), esse sistema 

teria aparecido uma única vez, em um clado que agrupa os iguania, os anguimorfa e 

as serpentes (Figura 5). Esse teria sido um evento chave na radiação adaptativa e 

conseqüente sucesso ecológico dessas linhagens. 
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Figura 5: Filogenia de Squamata a partir da evolução do sistema de venenos 

(modificado de FRY et al. 2006). Esse clado agrupa os iguania, anguimorpha e 

serpentes que FRY et al. (2006) denominaram “Venom Clade”  

 

Também em níveis taxonômicos inferiores não há consenso sobre o status e 

a composição de certos táxons. Os Iguanidae (sensu lato BOULENGER, 1884; 

ETHERIDGE & DE QUEIROZ, 1988) tem sido repetidamente divididos e reunidos ao 

longo dos últimos 15 anos (KNAPP & GOMEZ-ZLATAR, 2006). 

 

A família Iguanidae (sensu lato BOULENGER, 1884; ETHERIDGE & DE 

QUEIROZ, 1988) segundo ESTES et al. (1988) pertence à infraordem Iguania, 

juntamente com as famílias Chamaeleontidae e Agamidae (Figura 3). Ela 

compreende todos os iguania não-acrodontes, é a maior e mais amplamente 

distribuída família de lagartos do continente americano, com 49 gêneros e mais de 

796 espécies (PIANKA & VITT, 2003). Apesar de predominantemente neotropicais, 

há gêneros que ocorrem em Madagascar (Oplurus e Chalarodon) e Ilhas Fiji 

(Brachylophus), no Oceano Índico (ETHERIDGE & DE QUEIROZ,1988; PIANKA & 

VITT, 2003). ETHERIDGE & DE QUEIROZ (1988) foram os primeiros a tentar uma 

reconstrução filogenética dessa família; sua análise reconheceu oito grupos 

principais: anolóides, basiliscíneos, crotafíneos, iguaníneos, morunasauróides, 

opluríneos, esceloporíneos e tropiduríneos.  
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 Baseados em análises filogenéticas de caracteres morfológicos, FROST & 

ETHERIDGE (1989) não encontraram evidência para monofilia de Iguanidae (sensu 

lato) nem conseguiram resolver as relações internas do grupo. Esses autores, 

entretanto reconheceram a monofilia dos oito grupos informais reconhecidos por 

ESTES & DE QUEIROZ (1988). Segundo FROST & ETHERIDGE (1989), esses 

grupos eram consistentes com sua árvore de consenso estrito gerada por sua 

análise filogenética. Assim, os grupos de ETHERIDGE & DE QUEIROZ (1988) foram 

transformados, respectivamente, nas famílias Polychridae, Corytophanidae, 

Crotaphytidae, Iguanidae, Hoplocercidae, Opluridae, Phrynosomatidae e 

Tropiduridae. Esta última apresenta três subfamílias, Leiocephalinae, Liolaeminae e 

Tropidurinae. Essa proposta gerou protestos, como LAZELL (1992), que questionou 

qual a utilidade de criar novos táxons para um experiente biólogo de campo como 

ele, que estava bem com a antiga taxonomia. 

 

 MACEY et al. (1997), através de dados moleculares e morfológicos, 

encontraram forte monofiletismo para Iguanidae (sensu BOULENGER,1884). Esses 

autores sugeriram o retorno da taxonomia clássica, com as oito principais linhagens 

dentro de Iguanidae (sensu BOULENGER, 1884) reconhecidas como subfamílias. 

Outros autores (SCHULTE et al., 1998; HARRIS et al., 2001; SCHULTE et al.,2003) 

analisando dados morfológicos e moleculares concluíram também que Iguanidae 

(sensu lato) é um grupo monofilético e portanto as oito famílias propostas por 

FROST & ETHERIDGE (1989) deveriam voltar a ser reconhecidas apenas como 

subfamílias.  

 

 FROST et al. (2001) através de dados morfológicos e moleculares 

reformularam a taxonomia de Iguania. Dentro de Iguania reconheceram dois 

grandes grupos: Acrodonta, formado pelas famílias Agamidae e Chamaeleonidae e 

Pleurodonta, formado por Iguanidae (sensu BOULENGER,1884). A família 

Polychridae (FROST & ETHERIDGE, 1989), segundo KNAPP & GOMEZ-ZLATAR 

(2006) apropriadamente renomeada como Polychrotidae, mostrou-se parafilética e 

seus gêneros divididos em duas famílias: Polychrotidae e Leiosauridae. A família 

Tropiduridae (sensu FROST & ETHERIDGE, 1989) também foi considerada não-

monofilética e as três subfamílias foram elevadas a famílias: Leiocephalidae, 

Liolaemidae e Tropiduridae. Assim, Pleurodonta (FROST et al. 2001) contém 11 

famílias: Corytophanidae, Crotaphydae, Hoplocercidae, Iguanidae, Leiocephalidae, 

Leiosauridae, Liolaemidae, Opluridae, Phrynosomatidae, Polychrotidae e 

Tropiduridae. 
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 KNAPP & GOMEZ-ZLATAR (2006) relatam o histórico da disputa entre essas 

duas correntes e quais foram mais utilizadas na literatura. Apesar de não haver um 

consenso, a maioria dos pesquisadores utiliza o esquema de FROST & 

ETHERIDGE (1989) e têm publicado segundo a classificação proposta por esses 

autores.  

 

 Os Teiioidea (Figura 3) são um grande agrupamento de lagartos 

exclusivamente neotropicais, que compreende as famílias Teiidae e 

Gymnophthalmidae, informalmente referidos como macroteiídeos e microteiídeos 

(ESTES et al., 1988).  Os microteiídeos foram originalmente incluídos na família 

Teiidae, mas PRESCH (1980, 1983) elevou Gymnophthalmidae a família, além de 

estabelecer diferenças osteológicas entre os gêneros (SAVAGE, 2002). 

 

 A família Gymnophthalmidae compreende uma grande radiação de espécies 

nas Américas Central e do Sul, com mais de 40 gêneros e 180 espécies descritas 

(PELLEGRINO et al., 2001; SAVAGE, 2002; DOAN, 2003; CASTOE et al., 2004; 

RODRIGUES et al. 2005; RODRIGUES et al. 2007). É também a maior família de 

lagartos do Brasil com mais de 90 espécies (SBH, 2005). Com freqüência há novas 

espécies e gêneros descritos no país (CUNHA et al., 1991; RODRIGUES, 1991a, 

1991b, 1991c; ÁVILA-PIRES, 1995; RODRIGUES, 1996; RODRIGUES, 1997; 

RODRIGUES & BORGES, 1997; SOARES & CARAMASCHI, 1998; PELLEGRINO 

et al., 2001; RODRIGUES et al., 2001; RODRIGUES et al., 2002a; RODRIGUES et 

al., 2002b; RODRIGUES & ÁVILA-PIRES, 2005; RODRIGUES et al., 2005; 

RODRIGUES et al., 2007). Os microteiídeos ocorrem a partir da Argentina Central 

até o sul do México. Estão distribuídos por toda América do Sul, atingindo algumas 

Ilhas do Caribe e apenas um gênero Gymnophthalmus chega ao México 

(PELLEGRINO et al., 2001; SAVAGE, 2002). 

 

 A taxonomia do grupo sempre foi complexa; os microteiídeos têm muitas 

espécies, muitas delas raras em coleções e é comum a presença de adaptações 

convergentes para hábitos especializados, como a fossorialidade (PELLEGRINO et 

al., 2001). RODRIGUES (1995) demonstrou, através de dados morfológicos, a 

monofilia de um grupo de microteiídeos das dunas do Rio São Francisco e 

BENOZZATI & RODRIGUES (2003) utilizando dados moleculares confirmaram essa 

condição. DOAN (2003) sinonimizou os gêneros Pantodactylus e Prionodactylus 

com Cercosaura. 

 

 PELLEGRINO et al. (2001) realizaram estudo filogenético da família e 

confirmaram a monofilia Gymnophthalmidae. Os autores propuseram um novo 



 14

arranjo taxonômico de subfamílias e tribos, reconheceram um gênero novo e 

identificaram táxons parafiléticos que posteriormente foi confirmado que tratavam-se 

mesmo de gêneros novos (RODRIGUES et al. 2005; RODRIGUES et al. 2007). O 

arranjo proposto dividiu Gymnophthalmidae em 4 subfamílias: Alopoglossinae; 

Cercosaurinae, com duas tribos, Ecpleopini e Cercosaurini; Rhachisaurinae e 

Gymnophthalminae, com duas tribos, Heterodactylini e Gymnophthalmini (Figura 6). 

Alopoglossinae e Rhachisaurinae foram subfamílias novas e dentro de 

Gymnophthalminae eles criaram uma nova tribo, Heterodactylini. 

 

 CASTOE et al. (2004) discordaram de alguns pontos da proposta de 

PELLEGRINO et al. (2001). Utilizando quatro dos cinco genes utilizados e uma 

amostra um pouco maior eles fizeram quatro modificações principais (Figura 7) em 

relação ao esquema de PELLEGRINO et al. (2001): 

(1) Ptychoglossus foi incluído em Alopoglossinae, que originalmente continha 

apenas Alopoglossus; 

(2)  Heterodactylini e Gymnophthalmini foram combinados em 

Gymnophthalminae sem divisões de tribos; 

(3)  Ecpleopini foi elevada ao status de subfamília; 

(4) Bachia foi colocada em uma nova tribo, Bachini dentro de Cercosaurinae. 

 

RODRIGUES et al. (2005) concordaram com a primeira alteração, mas 

concluíram serem prematuras as demais alterações. Segundo eles, ainda faltam 

mais dados, especialmente de morfologia e falta ainda uma melhor amostragem 

taxonômica e de caracteres dentro de Cercosaurini. RODRIGUES et al. (2007) 

reafirmam, a partir de seus resultados a monofilia de Heterodactylini e 

Gymnophthalmini; Ecpleopini, além de também ser confirmada como monofilética 

manteve seu status de tribo. Esses resultados foram corroborados e reforçados pela 

inclusão de dados morfológicos além de incluir o gênero Stenolepis nas análises. 

 

A família Teiidae compreende dez gêneros e cerca de 120 espécies, ocorrendo 

por todo continente americano, dos Estados Unidos à Argentina (PETERS & 

DONOSO-BARROS, 1970; SAVAGE, 2002; PIANKA & VITT, 2003; SANTOS et al., 

2007). São reconhecidas duas subfamílias, Teiinae e Tupinambinae (ESTES et al., 

1988). A subfamília Teiinae compreende os gêneros Ameiva, Aspidocelis, 

Cnemidophorus, Dicrodon, Kentropyx e Teius e Tupinambinae compreende os 

gêneros Callopistes, Crocodilurus, Dracaena e Tupinambis. Destas, a subfamília 

Teiinae é que apresenta o maior número de espécies, com mais de 110 espécies 

(PIANKA & VITT, 2003). 
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Figura 6: Arranjo proposto para subfamílias e tribos de Gymnophthalmidae 

(modificado de PELLEGRINO et al., 2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 7: Arranjo taxonômico proposto para subfamílias e tribos de 

Gymnophthalmidae (baseado em CASTOE et al., 2004). 
 
 
 
 
 

Cercosaurini 

TEIIOIDEA

Teiidae Alopoglossinae Ecpleopinae Rhachisaurinae Gymnophthalminae Bachini 

Cercosaurinaae

Gymnophthalmidae 
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 Desses gêneros, um dos mais intensamente estudados é o gênero 

Cnemidophorus (REEDER et al., 2002). Historicamente esse sempre foi um grupo 

problemático (PIANKA & VITT, 2003). O gênero Cnemidophorus apresenta um 

grande número de espécies, apresenta ampla distribuição geográfica, indo dos 

Estados Unidos à Argentina e possui um grande número de espécies 

partenogenéticas (PETERS & DONOSO-BARROS, 1970; REEDER et al., 2002; 

SAVAGE, 2002; PIANKA & VITT, 2003). 

 

 REEDER et al. (2002) utilizando dados morfológicos e moleculares testaram 

a monofilia do gênero e concluíram que o gênero Cnemidophorus é parafilético. As 

espécies da América do Norte e América Central foram mudadas para o gênero 

revalidado Aspidocelis e as espécies da América do Sul permaneceram no gênero 

Cnemidophorus. Nesse trabalho, REEDER et al. (2002) também reconheceram que 

o gênero Ameiva era parafilético. 

 

 Os teiídeos do gênero Tupinambis são os maiores lagartos da família Teiidae 

e os maiores lagartos terrestres do Novo Mundo (COLLI et al., 1998). A taxonomia 

do gênero Tupinambis tem apresentado modificações recentes; até o momento são 

admitidas sete espécies, três destas descritas recentemente: Tupinambis longilineus 

(ÁVILA-PIRES, 1995), Tupinambis quadrilineatus (MANZANI & ABE, 1997; COLLI et 

al. 1998) e Tupinambis palustris (MANZANI & ABE, 2002). Além dessas, são 

reconhecidas para o Brasil Tupinambis duseni, Tupinambis rufescens, Tupinambis 

merianae e Tupinambis teguixin (SBH, 2005). 

 

 Segundo ÁVILA-PIRES (1995) Tupinambis teguixin e Tupinambis merianae 

são os nomes válidos que estavam sendo erroneamente atribuídos a Tupinambis 

nigropunctatus e Tupinambis teguixin. A autora considerou que o nome Tupinambis 

teguixin (sensu BOULENGER, 1885) estava sendo incorretamente aplicado a 

espécimes não amazônicos e que Tupinambis teguixin (Linnaeus, 1758) deveria 

referir-se só aos espécimes amazônicos.  

 

 ÁVILA-PIRES (1995) revalidou o nome Tupinambis merianae (Duméril & 

Bibron, 1839), que segundo ela deveria ser usado para Tupinambis teguixin (sensu 

BOULENGER, 1885). Tupinambis merianae ocorre ao sul do Rio Amazonas no 

Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai (ÁVILA-PIRES, 1995). 
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BORGES-MARTINS (1998) realizou uma revisão taxonômica no gênero de 

lagarto anguídeo Ophiodes através de caracteres morfológicos. Reconheceu sete 

táxons; três foram considerados espécies novas. 

 

 BORGES-MARTINS (1998) comenta que Ophiodes fragilis ocorre no litoral 

do Estado da Bahia, em Mato Grosso do Sul, em todos os estados da região 

sudeste e sul do Brasil, e no nordeste da Argentina. Ophiodes striatus é redescrito e 

sua distribuição restrita para os Estados de São Paulo, Goiás e Paraná, Brasil. A 

espécie Ophiodes vertebralis é encontrada no Uruguai, nas províncias de Buenos 

Aires, Santa Fé e Córdoba, na Argentina e possivelmente no sul do Brasil. Esta 

distribuição corresponde aproximadamente às áreas de Pampa e às formações 

litorâneas do Uruguai e do nordeste da Argentina.  

 

BORGES-MARTINS (1998) informa que a espécie Ophiodes intermedius é 

encontrada no sudeste da Bolívia, sudoeste do Paraguai, oeste do Uruguai e 

amplamente distribuída no nordeste da Argentina. As províncias argentinas onde 

existem registros desta espécie são Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, 

Chaco, Formosa, Mendoza, San Luis, Santa Fe, Córdoba, Corrientes, Entre Rios e 

Chubut. As três espécies novas propostas pelo autor são: Ophiodes sp. “1”, 

distribuída basicamente no centro-oeste e sudeste do Brasil; Ophiodes sp. “2”, 

ocorrente no sudeste e nordeste do Brasil; e Ophiodes sp. “3”, distribuída no sul do 

Brasil, nordeste da Argentina e Uruguai. 
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1.3. Citogenética 
 
1.3.1. Histórico da Citogenética de lagartos no Brasil 
 
 Segundo PECCININI-SEALE (1981) o primeiro trabalho sobre citogenética de 

lagartos foi publicado por Tellyesniczky em 1897 sobre cromossomos de Lacerta 

agilis. Através das técnicas de análise de cortes histológicos disponíveis na época, 

MATTHEY (1949) publicou a primeira revisão dos dados citogenéticos de répteis. 

GORMAN (1973) relata que a técnica de preparação citológica desenvolvida por 

Ford e Hamerton em 1956 proporcionou um grande impulso nos estudos 

citogenéticos. Essa técnica contribuiu para uma melhor resolução dos 

cromossomos, o que facilitou aos pesquisadores compararem seus resultados. 

 

 Desde a publicação pioneira de MATTHEY (1949), nove revisões sobre 

citogenética de répteis foram publicadas: MAKINO (1951), VAN BRINK (1959), 

SOKOLOVSKY (1972), GORMAN (1973), GILBOA (1974), PECCININI-SEALE 

(1981), KING (1981) BICKHAM (1984) e OLMO (1986) (PECCININI-SEALE, 1981;  

SANTOS, 2002).  

 

Na última revisão até o momento, OLMO (1986) informa que o número de 

espécies de répteis com cariótipo descrito chega a 1075 espécies, sendo 607 

espécies de lagartos. O número diplóide de cromossomos nos lagartos varia de 

2n=16, no geconídeo Gonatodes taeniae (SCHMID et al., 1994) a 2n=64 (+1, 2 B) no 

gimnoftalmídeo Nothobachia ablephara (PELLEGRINO et al., 1999b), que possui 

sistema de cromossomos supernumerários. 

 

No Brasil, os estudos citogenéticos com lagartos começaram na década de 

60, com a descrição dos cariótipos em coloração convencional (BEÇAK et al., 1964; 

PECCININI, 1969). Na década seguinte há um aumento na produção de trabalhos 

em várias famílias de lagartos brasileiros, com ênfase nas famílias Teiidae e 

Iguanidae (sensu BOULENGER, 1884) (PECCININI, 1970; PECCININI et al., 1971; 

BEÇAK et al., 1972; PECCININI-SEALE, 1972a; PECCININI-SEALE, 1972b; 

PECCININI-SEALE, 1973; PECCININI-SEALE & FROTA-PESSOA, 1974; 

PECCININI-SEALE et al., 1976). 

 

DE SMET (1981a, 1981b) através de coloração convencional descreveu o 

cariótipo de espécies de lagartos; algumas delas, espécies brasileiras. CÓLLUS 

(1984) estudou citogeneticamente duas espécies da família Scincidae, Mabuya 
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macrorhyncha e M. caissara. CÓLLUS & FERRARI (1988) publicaram os cariótipos 

dessas espécies em coloração convencional. 

 

No final da década de 70 aparecem os primeiros trabalhos empregando 

técnicas de bandeamento (PECCININI-SEALE et al., 1977a; PECCININI-SEALE et 

al., 1977b). Na década de 80, observa-se um grande desenvolvimento nas técnicas 

de marcação diferencial em lagartos. KASAHARA et al. (1983), KASAHARA et al. 

(1987a,1987b), YONENAGA-YASSUDA et al. (1988), RODRIGUES et al. (1988) e 

RODRIGUES et al. (1989) publicam uma série de trabalhos com aplicação de 

marcação diferencial e estabelecimento do padrão de bandas CBG e RBG no 

gênero Tropidurus. PECCININI-SEALE & ALMEIDA (1986) apresentam dados de 

marcação RON coloração diferencial para a espécie Ameiva ameiva e algumas 

espécies de lagartos do gênero Cnemidophorus, o grupo de espécies lemniscatus.  

 

A partir dos anos 90, intensificaram-se trabalhos com técnicas de marcação 

diferencial em cromossomos, entre elas hibriidação in situ. As famílias mais 

intensamente estudadas foram: 

1) Gekkonidae: (PELLEGRINO, 1993; PELLEGRINO et al., 1995; 

PELLEGRINO et al.; 1997; SANTOS, 2002; SANTOS et al., 2003; 

PELLEGRINO et al., 2005); 

2)  Gymnophthalmidae: (YONENAGA-YASSUDA et al., 1995;  YONENAGA-

YASSUDA et al., 1996; PELLEGRINO et al., 1999a; PELLEGRINO et al., 

1999b; YONENAGA-YASSUDA & RODRIGUES, 1999; PELLEGRINO et al., 

2003; YONENAGA-YASSUDA et al., 2005); 

3) Leiosauridae: (PELLEGRINO, 1993; PELLEGRINO et al., 1999c; 

BERTOLOTTO, 1999; BERTOLOTTO et al., 2002; BERTOLOTTO, 2006); 

4) Liolaemidae: (BERTOLOTTO et al., 1996; BERTOLOTTO, 1999); 

5) Polychrotidae: (BERTOLOTTO, 1999; BERTOLOTTO et al., 2001); 

6) Teiidae: (SITES et al., 1990; VYAS et al., 1990; ROCHA et al., 1997; 

SANTOS, 2002; VERONESE et al., 2003; PECCININI-SEALE et al., 2004; 

SANTOS et al.; 2007);  

7)  Tropiduridae: (PELLEGRINO et al., 1994; KASAHARA et al., 1996).  

 

O primeiro estudo brasileiro que trabalhou diferentes parâmetros genéticos, 

combinando dados de citogenética com outros valores genéticos, foi publicado por 

PECCININI-SEALE (1989). Nesse trabalho, populações partenogenéticas e 

bissexuadas do lagarto teiídeo, Cnemidophorus lemniscatus, do vale do rio 

Amazonas foram estudadas citogeneticamente e com análise eletroforética de 

enzimas. SITES et al. (1990) estudaram cromossomos e alozimas dessas 
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populações e VYAS et al. (1990) trabalhando com DNA mitocondrial indicaram a 

origem híbrida das populações partenogenéticas. 

 

Mais recentemente, PELLEGRINO et al. (2005) utilizando dados 

cromossômicos e moleculares puderam estabelecer que o geconídeo 

Gymnodactylus darwinii está geneticamente estruturado em duas espécies distintas. 

BERTOLLOTO (2006) estudando parâmetros cromossômicos e moleculares do 

gênero Enyalius pôde esclarecer melhor a história evolutiva do grupo, revelando 

espécies ainda não descritas. Como DOBIGNY et al. (2004) argumentam, apesar de 

ainda pouco usados em análises filogenéticas, os cromossomos são caracteres 

poderosos para inferir relações filogenéticas. 

 

BEÇAK et al. (1972) estudaram, entre outros, cariótipos de duas espécies de 

anfisbenas, Amphisbaena alba e Leposternon microcephalum. O grupo das 

anfisbenas sempre foi citogeneticamente pouco estudado (OLMO, 1986); apenas 

19% das anfisbenas têm seus cariótipos descritos, a maioria incluindo apenas 

coloração convencional (ALEJANDRA, 2005). Recentemente foi publicado trabalho 

com quatro espécies de anfisbena, incluindo Leposternon microcephalum, com 

aplicação de marcação de regiões organizadoras de nucléolo (RONs)  

(ALEJANDRA, 2005). 

 

 

 
1.3.2. Aspectos da Citogenética de Lagartos 
 

 Segundo OLMO (1986), o estudo citogenético de répteis é importante por 

quatro razões principais: 

1) Os répteis foram os primeiros vertebrados a se libertar do meio aquático, eles são 

descendentes diretos do tronco do qual todos os amniotas vivos derivam; 

2) Sua história evolutiva é a mais bem conhecida que a da maioria dos outros 

grupos animais pela riqueza de formas fósseis; 

3) Exibem uma grande diversidade morfológica e ecológica; 

4) Há uma grande quantidade de dados biogeográficos, ecológicos, de biologia 

reprodutiva e de variabilidade citológica tanto em nível inter quanto intra-específico. 

 

 Esses quatro fatores tornam esse grupo um bom modelo para estudos das 

variações genéticas, nos níveis moleculares, gênicos e cromossômicos, nos 

processos macro e micro-evolutivos (OLMO, 1986).  
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 Conforme observa BERTOLOTTO (2006), longe de serem meramente 

descritivos, os estudos cromossômicos permitem detectar polimorfismos e 

heteromorfismos de autossomos e cromossomos sexuais, mecanismos 

cromossômicos de determinação do sexo, ocorrência de poliploidia e cromossomos 

supernumerários e em casos específicos, identificar espécies. Detectar essas 

variações permite fazer comparações entre espécies, identificando homeologias e 

possibilita  compreender os mecanismos cromossômicos responsáveis pela variação 

cariotípica existente.  

 

 A maneira como os mecanismos cromossômicos atuam na evolução 

cariotípica são compreendidos. A polêmica é qual o papel dessas alterações 

cariotípicas no processo de especiação. Segundo SITES & MORITZ (1987) em um 

artigo revisando o tema, há vários modelos de evolução cromossômica. Autores 

como WHITE (1978) e KING (1985) enfatizam o papel dos rearranjos 

cromossômicos como agentes de isolamento reprodutivo, desempenhando uma 

função direta na especiação de vários grupos animais.  

 

BICKHAM & BAKER (1979) propuseram um modelo de evolução 

cromossômica denominado canalização (“the canalization model of chromosomal 

evolution”), no qual enfatizam o papel adaptativo dos rearranjos cromossômicos ao 

meio ambiente do organismo. SUMNER (2003) comenta que mesmo se mudanças 

cromossômicas forem necessárias para a especiação em alguns casos, deve haver 

outras situações em que elas não o são, uma vez que especiação pode ocorrer sem 

qualquer mudança cromossômica significativa. Para esse autor, é claro que em 

muitos casos a diferenciação cromossômica que ocorre entre espécies pode dar 

origem a barreiras reprodutivas, mas isso vai depender em primeiro lugar da 

natureza da mudança cromossômica. 

 

 Ainda sobre mudanças cromossômicas e evolução, outro ponto muito 

discutido na literatura é a respeito da existência de tendências na evolução 

cariotípica. Há duas formas cariotípicas mais comuns nos lagartos: 

1) Uma com cariótipos com clara distinção entre macrocromossomos (M) e 

microcromossomos (m), com número diplóide de 36 cromossomos. Comum, 

mas não exclusiva, nas infra-ordens Iguania, Scincomorpha e Anguimorpha 

(Figura 3); 

2) Outra, com cariótipos com uma diminuição discreta e progressiva do 

tamanho, sem distinção clara entre macrocromossomos e 

microcromossomos. Comum, mas não exclusiva, na infra-ordem Gekkota 

(Figura 3). 
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O cariótipo 2n=36 cromossomos, 12 macrocromossomos e 24 

microcromossomos é muito conservado em várias famílias de lagartos, em especial 

os Iguania. Por esse motivo, vários autores (GORMAN et al., 1967; PAULL et al., 

1976; BICKHAM, 1984) o consideraram o cariótipo ancestral. Outros autores, como 

KING (1981), sugerem que essa fórmula cariotípica seria mais estável e portanto o 

seu aparecimento em diferentes linhagens seria uma convergência evolutiva. 

 

O problema, segundo outros autores (OLMO, 1986; SITES & MORITZ, 1987), 

é que para poder estabelecer inferências filogenéticas seria necessário descobrir a 

homologia dos cromossomos. Empregando coloração convencional, como boa parte 

dos trabalhos faz, é impossível determinar homologias entre cromossomos. A 

solução para o impasse seria o emprego de técnicas de coloração diferencial, que 

permitem uma análise mais detalhada e possibilita a estabelecimento de homologias 

ou diferenças entre os cariótipos. 

 

Com o aperfeiçoamento das preparações cromossômicas e de técnicas de 

coloração diferencial, além do desenvolvimento de novas técnicas, tornaram-se 

possíveis estudos mais completos sobre a evolução cromossômica. A partir dos 

anos 70 apareceram trabalhos com descrição de técnicas de coloração por 

marcação diferencial dos cromossomos, entre elas: bandeamento G, que utiliza 

tripsina (SEABRIGHT, 1971); bandeamento C, que utiliza hidróxido de bário 

(SUMNER, 1972); bandeamento Q, que utiliza o fluorocromo quinacrina mostarda 

(ZECH, 1973) e marcação das regiões organizadoras de nucléolo, que utiliza nitrato 

de prata (HOWELL & BLACK, 1980). Mais recentemente surgiram outras técnicas de 

coloração diferencial, como as bandas de replicação R segundo coloração FPG 

(DUTRILLAUX & COUTURIER, 1981). Outras técnicas empregadas utilizam sondas 

específicas para fazer hibridação in situ fluorescente (FISH); essas sondas podem 

ser ribossomais (PORTER et al., 1991) ou teloméricas, segundo utilizado por 

PELLEGRINO et al. (1999a). 

 

No caso de lagartos, devido à estrutura dos seus cromossomos, a utilização 

pelos pesquisadores dessas técnicas no geral não possibilita bons resultados 

(PECCININI-SEALE, 1981; SANTOS, 2002). No entanto, há alguns exemplos na 

literatura de trabalhos que com bons resultados nos padrões de bandeamento.  

 

 As regiões organizadoras de nucléolo são seqüências de DNA dispostas em 

tandem que transportam genes ribossomais. Essas seqüências, altamente 

repetitivas, possuem proteínas não histônicas, como a C23, que têm alta afinidade 
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pelo nitrato de prata, possibilitando sua marcação. Como essas proteínas estão 

relacionadas à síntese de RNA ribossômico, elas evidenciam as regiões onde o DNA 

ribossômico esteve ativo na intérfase anterior (PORTER et al., 1991). Outra técnica 

que identifica de maneira mais precisa essas regiões é através de hibridação in situ 

fluorescente com sondas ribossomais (PORTER et al., 1991). 

 

O padrão de bandeamento que evidencia regiões de heterocromatina 

constitutiva é empregado com bastante sucesso em lagartos. A natureza da 

heterocromatina, por sua vez, permanece mal compreendida. SUMNER (2003, p. 

84) considera que heterocromatina talvez seja a palavra mais mal empregada e o 

conceito menos compreendido em todo estudo de cromossomos. Segundo ele, além 

da propriedade de manter-se condensada e pela inatividade genética, a 

heterocromatina tem outras propriedades como reação à determinados tipos de 

coloração e tipo de DNA e proteínas que a constituem. 

 

Nos lagartos existe uma grande variedade de mecanismos de determinação 

do sexo (Figura 8). Há duas formas básicas de mecanismos de determinação do 

sexo: ambiental ou genotípica.  A determinação ambiental foi descrita para poucas 

espécies das famílias Agamidae, Anguidae, Eublepharidae, Gekkonidae, Iguanidae, 

Lacertidae e Varanidae. 

 

Nas várias espécies que possuem determinação genotípica, há 

cromossomos sexuais morfologicamente diferenciados. Teoricamente, segundo 

BULL (1980), as espécies com mecanismos de determinação sexual ambiental não 

possuem cromossomos sexuais diferenciados e espécies com cromossomos 

sexuais não apresentam mecanismo de determinação sexual ambiental. 

 

 SHINE et al. (2002) descreveram um caso na espécie Bassiana duperreyi 

que apresenta um nítido par de cromossomos sexuais no par sete, mas dependendo 

da temperatura de incubação há um desvio na proporção de sexos. 
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Figura 8: Filogenia dos vertebrados mostrando os modos de determinação do sexo 

em diferentes taxa. “Female” representa heterogametia feminina; “male” representa 

heterogametia masculina. TSD representa determinação do sexo ambiental; Mya = 

milhões de anos (modificado de MODI & CREWS, 2005) 

 

Nas espécies onde a presença de cromossomos sexuais pode ser 

comprovada, há dois tipos de mecanismos cromossômicos de determinação do 

sexo.  Há mecanismos simples e mecanismos cromossômicos múltiplos de 

determinação do sexo devido a mutações estruturais, por exemplo, translocações. 

Há casos de heterogametia nos machos, do tipo XX:XY e heterogametia nas 

fêmeas, tipo ZZ:ZW. Revisões da literatura sugerem que os cromossomos sexuais 

nos répteis têm uma origem recente e evoluíram independentemente em diferentes 

ordens e subordens da classe (PECCININI-SEALE, 1981; OLMO, 1986; MODI & 

CREWS, 2005; EZAZ et al., 2006). 

 

Devido às translocações entre cromossomos sexuais e autossomos, mais 

recentemente sistemas múltiplos de determinação do sexo foram descritos, como o 

sistema X1X1X2X2: X1X2Y, na espécie Tropidurus itambere (KASAHARA et al., 1996) 

e o sistema Z1Z1Z2Z2:Z1Z2W em Lacerta vivípara (ODIERNA et al., 2001). 

 

Algumas espécies de lagartos possuem uma característica incomum, a 

ocorrência de populações partenogenéticas. A partenogênese foi descrita pela 

primeira vez por DAREVSKY (1958) em populações simpátricas bissexuadas e 
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partenogenéticas de Lacerta saxicola no Cáucaso. LOWE & WRIGHT (1966) 

descreveram partenogênese natural em várias espécies do gênero Cnemidophorus 

(atualmente Aspidocelis; ver REEDER et al., 2002) na América do Norte. 

 

VANZOLINI (1970) registrou o primeiro caso na Amazônia brasileira de 

populações partenogenéticas e bissexuadas não simpátricas de Cnemidophorus 

lemniscatus. Essas populações apresentam semelhança morfológica, mas grande 

variabilidade cariotípica. Uma extensa série de estudos começou descrevendo a 

variabilidade cromossômica dessas populações, nas quais foram descritas cinco 

raças cromossômicas (PECCININI, 1969; PECCININI, 1970; PECCININI, 1971; 

PECCININI-SEALE, 1972a; PECCININI-SEALE, 1972b; PECCININI-SEALE, 1973; 

PECCININI-SEALE & FROTA-PESSOA, 1974).   

 

Essas raças cromossômicas foram denominadas citótipos A, B, C, D e E. 

Todas populações bissexuadas possuem citótipos D e E; as partenogenéticas, 

citótipos A, B e C. As populações bissexuadas e partenogenéticas de 

Cnemidophorus lemniscatus não são simpátricas. 

 

A descrição da variabilidade cromossômica associada a estudos bioquímicos 

e moleculares posteriores indicaram a origem híbrida dos heterozigotos estruturais 

descritos para as populações partenogenéticas (PECCININI-SEALE, 1989; SITES et 

al., 1990; VYAS et al., 1990). A partir desses resultados foi estabelecido que sob o 

nome Cnemidophorus lemniscatus havia um complexo de espécies. O conjunto de 

evidências genéticas permitiu o reconhecimento de duas espécies novas: uma 

bissexuada, citótipo E, C. gramivagus, e outra partenogenética, de citótipos A-C, C. 

cryptus. (SITES et al., 1990; VYAS et al., 1990; COLE & DESSAUER, 1993). As 

populações bissexuadas com citótipo D permaneceram com nome da espécie 

Cnemidophorus lemniscatus. 

 

COLE & DESSAUER (1993) descreveram uma quarta espécie do complexo 

Cnemidophorus lemniscatus; essa espécie, partenogenética e triplóide, recebeu o 

nome de Cnemidophorus pseudolemniscatus. Em todas as espécies 

partenogenéticas desse complexo, a origem híbrida foi admitida como sendo a mais 

provável. ROCHA et al. (1997) descreveram no Estado do Espírito Santo uma 

espécie nova do gênero Cnemidophorus, Cnemidophorus nativo. Trata-se da 

primeira descrição de espécie partenogenética não amazônica e não coexistente 

com populações do grupo ocellifer.  
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Para a grande maioria dos casos de partenogênese admite-se que a origem 

mais provável é a hibridação interespecífica. Há poucos casos em que há evidência 

de origem espontânea: Cnemidophorus uniparens (CUELLAR, 1971) o primeiro caso 

admitido; Lepidophyma flavimaculatum (BEZY & SITES, 1987); Gymnophthalmus 

underwoodi (YONENAGA-YASSUDA et al., 1995; BENOZZATI & RODRIGUES, 

2003) e Leposoma percarinatum, espécie triplóide (PELLEGRINO et al., 2003). 

 

Os cariótipos de lagartos também podem apresentar cromossomos 

supernumerários ou cromossomos B. Sua composição, origem, estrutura e evolução 

são pouco conhecidas (BERTOLOTTO et al., 2004). Esses cromossomos existem 

em adição ao complemento cromossômico normal e possuem várias características 

particulares. Algumas dessas características, segundo BERTOLOTTO (2006) são: 

1) herança não-mendeliana, o que favorece a variabilidade numérica inter e 

intra-individual; 

2) de modo geral há perda da atividade gênica; 

3) formam univalentes, bivalentes e multivalentes em meiose, raramente 

emparelhando com cromossomos do complemento normal; 

4) geralmente são heterocromáticos e de replicação tardia após 

bandeamento CBG e RBG, respectivamente. 

 

 BERTOLOTTO et al. (2004) na sua revisão sobre cromossomos 

supernumerários em lagartos relaciona 15 espécies de diferentes famílias com essa 

característica. No Brasil foram descritos recentemente cromossomos 

supernumerários nos gêneros Nothobachia (PELLEGRINO et al.; 1999b), 

Micrablepharus (YONENAGA-YASSUDA & RODRIGUES, 1999) e Enyalius 

(BERTOLOTTO et al.; 2002).  

 

1. 4. Objetivos 
 

 Este trabalho é uma contribuição para ampliar o conhecimento da ocorrência 

da fauna de répteis Squamata e descrição cromossômica de algumas espécies de 

lagartos da região sudeste da Floresta Atlântica. Esse trabalho pretende: 

1) Realizar um inventário da fauna de serpentes, lagartos e anfisbenas do 

Município de Cananéia; 

2) Elaborar listas de espécies locais para cada uma das Ilhas trabalhadas. 

3) Caracterizar os cariótipos das diferentes espécies encontradas quanto ao 

número e morfologia dos cromossomos; 

4) Determinar mecanismos cromossômicos de determinação do sexo a partir de 

análises meióticas e mitóticas. 
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5. CONCLUSÕES 

 

Durante o levantamento da fauna de Squamata no Município de Cananéia 

foram amostradas 25 espécies de serpentes, sete de lagartos e uma de anfisbena. 

Esses dados somados à consulta a coleções zoológicas elevam o número total de 

espécies para 33 de serpentes, oito de lagartos e uma de anfisbena. 

 

Foram elaboradas listas de espécies para a Ilha do Bom Abrigo, Ilha de 

Cananéia e Ilha do Cardoso. A Ilha do Bom Abrigo apresentou duas espécies de 

serpentes e uma espécie de lagarto. Na Ilha de Cananéia foram registradas 20 

espécies de serpentes, três de lagartos e uma de anfisbena. A Ilha do Cardoso 

apresentou 22 espécies de serpentes, seis espécies de lagartos e uma anfisbena. 

Na área do continente, através de amostras das comunidades de Mandira, Ariri e da 

busca em estradas, foi registrado um total de 24 espécies de serpentes, seis 

espécies de lagartos e uma de anfisbena. 

 

Registros novos de Squamata foram feitos nas áreas coletadas. Na Ilha do 

Bom Abrigo, uma espécie de lagarto; na Ilha de Cananéia, uma espécie de lagarto e 

uma espécie de anfisbena; na Ilha do Cardoso, sete espécies de serpentes e três 

espécies de lagartos. No continente houve nove registros novos de espécies de 

serpentes, cinco espécies de lagartos e uma de anfisbena.  

 

Os métodos mais eficientes para a coleta de serpentes foram a coleta em 

estrada e coletas de terceiros. O terceiro método empregado na coleta de serpentes, 

a procura limitada por tempo, foi menos eficiente comparada aos dois anteriores.  

 

Para a coleta de lagartos e anfisbenas, os métodos mais eficientes para 

coleta foram a procura limitada por tempo e coleta de terceiros. As armadilhas de 

interceptação e queda não se mostraram eficientes. Nenhum método conseguiu 

amostrar todas as espécies, nem de serpentes nem de lagartos e de anfisbenas. 

 

As curvas de rarefação de espécies, confeccionadas a partir dos métodos de 

coleta empregados, não se estabilizaram. A análise das curvas de rarefação 

confirmou o que ficou demonstrado pelas amostras conseguidas através dos 

diversos métodos de coleta. 

 

Várias espécies de Squamata encontradas são dependentes de micro-habitat 

florestal. Oito espécies, cinco de serpentes e três de lagartos, encontram-se na Lista 
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Estadual de espécies provavelmente ameaçadas. A presença de Unidades de 

Conservação, aliada a práticas econômicas sustentáveis que mantenham a floresta, 

são fundamentais para a manutenção da grande diversidade da fauna de serpentes 

e lagartos dessa região. 

  

Foram estudadas citogeneticamente cinco espécies de lagartos e uma 

espécie de anfisbena através de coloração convencional. Os cariótipos das espécies 

de lagartos Colobodactylus taunayi e Diploglossus fasciatus são descritos pela 

primeira vez. As outras espécies de lagarto estudadas foram: Hemidactylus 

mabouia; Placosoma glabellum e Enyalius iheringii. Foi estudada também a espécie 

de anfisbena Leposternon microcephalum.  

 

Colobodactylus taunayi apresenta número diplóide 2n=42 cromossomos; o 

cariótipo pode ser representado como 42(12; 6; 24) e NF é igual a 54. Não foi 

detectado mecanismo cromossômico de determinação do sexo. Análise de 

metáfases meióticas em células de testículos mostrou 21 bivalentes em diacinese-

metáfase I. 

 

 Diploglossus fasciatus mostrou número diplóide 2n=36 cromossomos; o 

cariótipo pode ser representado como 36(12; 0; 24); o NF é igual 48. Não foi 

detectado mecanismo cromossômico de determinação do sexo. 

 

 Hemidactylus mabouia apresentou um cariótipo com número diplóide 2n=42 

cromossomos; a fórmula cariotípica é 42(8; 20; 14); o NF é igual a 50. Não foi 

detectado mecanismo cromossômico de determinação do sexo. 

 

 Placosoma glabellum mostrou um cariótipo com número diplóide 2n=58 

cromossomos; esse cariótipo pode ser descrito pela fórmula cariotípica 58(0; 24; 34). 

Não foi detectado par heteromórfico. O NF é igual a 58. Não foi detectado 

mecanismo cromossômico de determinação do sexo. 

 

 Enyalius iheringii apresenta número diplóide 2n=36 cromossomos; o cariótipo 

pode ser representado como 36(12; 0; 24). O NF é 48. Observou-se uma constricção 

secundária no par 2 de macrocromossomos. Não foi detectado mecanismo 

cromossômico de determinação do sexo. 

 
 Leposternon microcephalum apresentou número diplóide 2n=34 

cromossomos e fórmula cariotípica 34(12; 0; 22) e NF igual a 46. Não foi detectado 

mecanismo cromossômico de determinação do sexo. 
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 Não foram detectadas diferenças nos cariótipos entre as populações 

insulares e continentais de Enyalius iheringii, Hemidactylus mabouia e Leposternon 

microcephalum. Estudos posteriores, envolvendo técnicas de marcação diferencial 

ou mesmo outros parâmetros genéticos, poderão esclarecer se há ou não diferenças 

genéticas entre essas populações. 
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