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INTRODUÇÃO GERAL 

1. Introdução 

Informações detalhadas sobre a história de vida como, por exemplo, a 

idade da maturidade sexual, sobrevivência, taxa de crescimento e modo 

reprodutivo (oviparidade x viviparidade), são fundamentais para a compreensão 

da evolução dos padrões ecológicos das espécies (Almeida-Santos et al., 

2014; Braz et al., 2014; Garda et al., 2012; Garda et al., 2014). Neste contexto, 

enquadram-se os trabalhos descritivos sobre padrões reprodutivos, essenciais 

não apenas para formular e testar diferentes hipóteses sobre padrões 

evolutivos (Balestrin et al., 2010; Dias, 2012; Vitt, 1986), como para a definição 

de estratégias de conservação para espécies ameaçadas de extinção 

(Almeida-Santos et al., 2014). 

A estratégia reprodutiva é o conjunto de adaptações que promove a forma 

mais eficiente de uma população sobreviver sob condições particulares de um 

determinado ambiente (Ferreira et al., 2011). Aspectos reprodutivos sofrem 

influências de condições ambientais (Fitch, 1970), da história filogenética do 

grupo (Garda et al., 2012; Orofino, et al., 2010; dos Santos, 2013) ou da 

somatória dos dois (Brown & Shine, 2006; Dunham & Miles, 1985; Ramos-

Pallares et al., 2010) e é necessário o acúmulo de informações de diferentes 

táxons e de diferentes localidades, para realizar comparações intra e 

interespecíficas, que auxiliam na definição de quais são os fatores de maior 

influência nos padrões reprodutivos de um dado grupo (Ferreira et al., 2011).  

A ordem Squamata é uma das linhagens mais diversas de vertebrados 

terrestres com mais de 9.500 espécies, que ocorrem em todos os continentes, 

com exceção da Antártica e apresentam ampla variedade de ecologias e 

padrões corporais (Diehl, 2007; Pianka & Vitt, 2003; Pough et al., 2003; Pyron 

et al., 2013; Veludo, 2011). Embora os Squamata sejam um excelente modelo 

para estudos ecológicos, os lagartos apresentam a vantagem de serem 

componentes conspícuos da fauna da qual fazem parte, tendo sua observação 

e coleta facilitada quando comparados com serpentes e anfisbênas (Andrade et 

al., 2006; Cassel et al., 2012; dos Santos, 2013), além de serem, em sua 

maioria, diurnos, de fácil manuseio e bem conhecidos taxonomicamente 
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(Montechiaro, 2008). Apenas 5% das espécies conhecidas de Squamata 

possuem informações detalhadas sobre sua história natural (Garda et al., 2014) 

e mesmo com a facilidade prática que envolve os estudos com lagartos, ainda 

há pouquíssima informação sobre aspectos reprodutivos no que se refere aos 

gêneros e espécies tropicais (Balestrin et al., 2010; Braz et al., 2014; Cottone & 

Bauer, 2009; Diehl, 2007; Léon & Ruiz, 1971; Tsai & Tu, 2000).  

A comunicação química é bastante utilizada entre os Squamata e em 

alguns táxons desempenha um papel essencial na reprodução, permitindo que 

os indivíduos de uma determinada espécie sejam capazes de se reconhecer e 

definir o status social e as condições físicas de seus coespecíficos (Alberts, 

1990; Clark, 2007; Cooper & Pérez-Mellado, 2001; Martin & López, 2000). Esse 

tipo de comunicação é mediado, basicamente, por ferormônios que são 

produzidos por glândulas exócrinas e liberados no ambiente, e então 

transmitidos para a língua e órgão de Jacobson, enquanto o animal explora o 

ambiente (Escobar et al., 2001; Pough et al., 2003). Para lagartos o estudo da 

comunicação química é de extrema importância para compreender melhor a 

biologia e o comportamento das espécies (Alberts, 1990; Martin & López, 

2000), principalmente para aquelas que dependem basicamente deste meio de 

comunicação, além de permitir a identificação de complexos de espécies de 

morfologia críptica, como foi demonstrado para lagartos da família Lacertidae 

(Gabirot et al., 2012). Assim como os dados sobre padrões reprodutivos, os 

dados referentes à comunicação das espécies são de extrema importância 

para melhor compreensão da filogenia e ecologia, principalmente se forem 

feitos de maneira comparativa (Alberts, 1990). 

A família Gymnophthalmidae é exclusivamente neotropical, reunindo 

aproximadamente 250 espécies (Uetz, 2015) de lagartos de pequeno a médio 

porte, com comprimento rostro-cloacal variando entre 4 e 15 cm, que têm sido 

informalmente tratados por microteiídeos (Pellegrino et al., 2001). Apresentam 

grande variedade de hábitats, ocorrendo de regiões tipicamente florestais até 

áreas abertas, e ampla diversidade morfológica, compreendendo desde 

espécies com corpo lacertiforme típico a outras com variado grau de redução 

dos membros e elongação do corpo (Siedchlag et al., 2010). Até o começo dos 

anos 2000 considerava-se que as relações filogenéticas dos gimnoftalmídeos 
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estavam longe de serem bem compreendidas, não só pela raridade de alguns 

táxons em coleções, mas também pela presença de adaptações morfológicas 

convergentes (Pellegrino et al., 2001), porém atualmente esta é uma das 

famílias cujas relações filogenéticas têm sido mais bem estudadas na América 

do Sul (Rodrigues & Santos, 2008; Siedchlag et al., 2010). 

Os microteiídeos são bastante abundantes e diversos na região de dunas 

interiores no curso médio do Rio São Francisco, no noroeste do estado da 

Bahia (Rodrigues, 1991a; b e c), principalmente no que diz respeito às 

espécies pertencentes à tribo Gymnophthalmini, que apresentam corpo 

alongado, redução dos membros e são normalmente associados a ambientes 

arenosos e hábitos fossórios (Yonenaga-Yassuda et al., 2005). A elevada 

semelhança morfológica encontrada entre alguns lagartos da tribo, como é o 

caso dos gêneros Nothobachia, Calyptommatus e Scriptosaura, todos 

serpentiformes e com acentuada redução dos membros (Rodrigues, 1984; 

Rodrigues, 1991a e Rodrigues & Santos, 2008), dá suporte a necessidade de 

estudos baseados em características alternativas, além da morfologia externa, 

combinados com os estudos moleculares que auxiliariam, não apenas a 

esclarecer as relações de parentesco entre os Gymnophthalmidae (Pellegrino 

et al., 2001; Siedchlag et al., 2010 e  Yonenaga-Yassuda et al., 2005), mas 

para melhor entender os mecanismos envolvidos na evolução do morfotipo 

serpentiforme dentro da família. 

Embora os gimnoftalmíneos estejam sendo bem estudados do ponto de 

vista da morfologia externa, osteologia, desenvolvimento embrionário, 

citogenética e disponhamos de estudos filogenéticos e filogeográficos 

relativamente robustos, faltam informações básicas sobre a biologia das 

espécies (Nisa, 2012; Pellegrino et al., 2001; Recoder, 2012; Roscito, 2010; 

Roscito & Rodrigues, 2010; Siedchlag et al., 2010 e  Yonenaga-Yassuda et al., 

2005). Para as espécies serpentiformes dispomos apenas de alguns dados 

sobre hábitos alimentares (Moraes, 1993; Rocha & Rodrigues, 2005 e Santos 

et al., 2012), embora saibamos que a associação de estudos moleculares com 

informações autoecológicas mais refinadas é importante como recurso 

adicional para avaliar o status taxonômico de espécies com distribuição 
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relictual, permitindo uma melhor compreensão da sua história e da dinâmica de 

paisagens fragmentadas (Rodrigues, 2005). 

As poucas informações sobre a reprodução de lagartos brasileiros da 

família Gymnophthalmidae concentram-se nas espécies de corpo lacertiforme 

(Balestrin et al., 2010; Bernardo et al., 2011; Dal Vechio, 2014; Jared et al., 

2009;  Teixeira & Fonseca, 2003 e Teixeira Jr., 2010), em alguns casos apenas 

como notas. Em relação aos lagartos da família Gymnophthalmidae nada é 

conhecido acerca da composição e do significado funcional dos ferormônios 

produzidos, sendo este o provável mecanismo de comunicação mais 

importante entre as espécies fossoriais de corpo serpentiforme. 

É neste contexto que se insere a necessidade de investigar com mais 

profundidade a biologia reprodutiva e a composição química de prováveis 

fontes de ferormônios dos Gymnophthalmidae fossórios, que ocorrem na região 

das dunas do Rio São Francisco, sujeita a modificações e danos causados por 

alterações no curso do rio com a construção de barragens e hidrelétricas 

(Rodrigues, 2005).  
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2. Objetivos 

Descrever e comparar o ciclo reprodutivo de Calyptommatus leiolepis, 

Nothobachia ablephara e Procellosaurinus tetradactylus e procurar caracterizar 

os compostos químicos potencialmente envolvidos na comunicação 

intraespecífica de C. leiolepis e N. ablephara. 

 

Objetivos específicos 

 Verificar a ocorrência de dimorfismo sexual em tamanho e coloração 

para as três espécies, caracterizando e comparando o padrão 

encontrado em cada uma delas. 

 Definir a razão sexual observada em juvenis e adultos, o período de 

cópula e de postura dos ovos, tamanho e idade da maturidade sexual, 

para cada sexo, em cada uma das espécies. 

 Relacionar o ciclo reprodutivo de cada uma das espécies com as 

variações anuais de temperatura e precipitação. 

 Analisar bioquimicamente os esfregaços cloacais e secreções de poros 

pré-anais de C. leiolepis e N. ablephara em busca de caracterizar as 

moléculas que possam agir como ferormônios. 

 Realizar comparações intra e interespecíficas, qualitativas e 

quantitativas, quanto aos compostos químicos identificados. 
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leiolepis. Dois ácidos graxos foram observados, o hexadecanóico (na forma 

éster) e um que não pôde ser identificado com exatidão. 

Contrastando com outros grupos já estudados como, por exemplo, 

Lacertidae e Iguanidae, não foram observados alcoóis, tocoferol e/ou seus 

derivados, além das baixas quantidades de esteroides e não ocorrência de 

colesterol. A única espécie de Teiidae para a qual se tem dados (Tupinambis 

merianae) também não apresenta alcoóis e colesterol e tem baixas 

porcentagens de outros esteroides.  

Calyptommatus leiolepis e Nothobachia ablephara são duas espécies 

que não apresentam dimorfismo sexual em coloração e, aparentemente, não 

são territoriais (ver Capítulo 1), além de ocorrerem na Caatinga, região 

caracterizada por um clima quente e bastante seco. Estas características 

concordam com os dados químicos aqui obtidos, uma vez que a ocorrência de 

ácidos graxos em sua forma éster é observada em outras espécies de áreas 

quentes, garantindo maior estabilidade do sinal, além da ausência de tocoferol 

e derivados que são compostos reconhecidos por evitarem que os demais 

compostos químicos das secreções oxidem em climas úmidos. A não 

ocorrência de alcoóis também parece natural uma vez que esta classe de 

compostos parece ser exclusiva de apenas alguns agrupamentos de espécies 

e não foi observada em Teiidae. 

Este trabalho permitiu aperfeiçoar a metodologia para a análise de 

secreções cloacais e glandulares em lagartos da família Gymnophthalmidae. 

Também foram detectados compostos que atuam como feromônios em répteis, 

embora nem todos os compostos puderam ser identificados. As lacunas sobre 

este tema no que respeita as espécies de lagartos neotropicais, exige a 

realização de novos trabalhos. Apenas com informações de uma parcela 

significativa da diversidade de lagartos é que questões evolutivas poderão ser 

discutidas do ponto de vista da comunicação química, inclusive seu papel no 

isolamento reprodutivo. 
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DISCUSSÃO E CONCLUSÕES GERAIS 

 Não há dúvidas quanto à importância dos dados sobre a biologia 

reprodutiva e comunicação químicas das espécies de répteis para melhor 

compreensão dos padrões de comportamentos e evolutivos das diferentes 

linhagens. Embora os Squamata representem um grupo bastante diverso em 

termos morfológicos e de habitats, ainda há poucos dados referentes a estes 

dois componentes da biologia de suas espécies, principalmente em relação às 

espécies neotropicais. 

 As três espécies de Gymnophthalmidae (Calyptommatus leiolepis, 

Nothobachia ablephara e Procellosaurinus tetradactylus) estudadas sob o 

ponto de vista reprodutivo neste trabalho, apresentaram reprodução contínua 

ao longo do ano, sem restrições impostas pelas condições ambientais. Esse 

mesmo padrão foi observado em Vanzosaura multiscutata (Vitt, 1982), outro 

gimnoftalmídeo que ocorre na Caatinga e é o padrão geral para os lagartos da 

família, desde que as condições ambientais sejam minimamente favoráveis 

(Pianka & Vitt, 2003). Há dados na literatura que indicam que espécies 

neotropicais em locais nos quais as chuvas são imprevisíveis (exemplo: 

Caatinga) podem apresentar reprodução contínua, enquanto as que ocorrem 

em locais fortemente sazonais (exemplo: Cerrado) apresentam ciclo 

reprodutivo que coincide com a época chuvosa ( Dal Vechio et al., 2014; 

Ferreira et al., 2011; Vitt, 1992; Zanchi-Silva et al.,2013). 

 Para as três espécies a cópula e fertilização parecem ser simultâneas, a 

maturação é precoce, o período de incubação é relativamente curto e não há 

correlação significativa entre o tamanho das fêmeas e dos ovos. Apenas em C. 

leiolepis foi observada evidências de múltiplas desovas, sendo uma das 

estratégias reconhecidas para aumentar o sucesso reprodutivo em espécies 

com ninhada fixa e pequena. Em P. tetradactylus há dimorfismo sexual 

referente à coloração e ao número de poros pré-anais, enquanto em C. 

leiolepis e N. ablephara o dimorfismo sexual qualitativo ocorre apenas na 

ocorrência de poros pré-anais exclusivamente nos machos. Nas três espécies 

as fêmeas são maiores que os machos e não há dimorfismo sexual na forma 

da cabeça. Esse padrão de dimorfismo é típico de espécies não territorialistas, 
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nas quais machos não entram em confronto e é o esperado para os lagartos 

serpentiformes (Pianka & Vitt, 2003), mas diverge do que seria esperado para 

P. tetradactylus, uma vez que espécies filogeneticamente próximas à este 

apresentam machos com cabeças maiores (exemplo: Vanzosaura, Recoder, 

2012). 

 Nas secreções cloacais foram observados 24 compostos químicos em 

fêmeas de Calyptommatus leiolepis e 21 em fêmeas de Nothobachia 

ablephara, nos machos foram 23 e 20 respectivamente. Nas secreções pré-

cloacais dos machos foram observados 28 compostos químicos, 27 em cada 

espécie, sendo que os dois compostos exclusivos não puderam ser 

identificados. Nos dois tipos de secreção, alcanos correspondem à maior 

parcela dos componentes químicos (aproximadamente 90% nas secreções 

cloacais e 50% nas secreções glandulares dos machos).  

 Os ácidos graxos observados são frequentes na literatura 

(octanodecanóico em secreções cloacais e hexadecanóico em secreções 

cloacais e glandulares) e ocorreram em sua forma éster, tipicamente observada 

em espécies de climas secos e quentes (Martín et al., 2011; Martín et al., 

2013), convergindo com as condições ambientais da Caatinga. O único 

esteroide detectado foi o pregnane, não observado em nenhuma outra espécie 

de lagarto já estudada.Contrastando com outros grupos já estudados como, por 

exemplo, Lacertidae e Iguanidae, não foram observados alcoóis, tocoferol e/ou 

seus derivados, além das baixas quantidades de esteroides e a não ocorrência 

de colesterol. Os alcoóis parecem ser exclusivos de algumas espécies e 

também não ocorrem na única espécie de Teiidae para a qual se tem dados 

químicos (Tupinambis merianae, Martín et al., 2011 ). 

 Os dados obtidos neste trabalho contribuem na elucidação dos aspectos 

reprodutivos das três espécies, assim como da caracterização de compostos 

químicos com potencial ação de feromônio de C. leiolepis e N. ablephara, que 

parecem divergir mais nas porcentagens relativas de cada composto do que na 

exclusividade de alguns, porém ainda há muito que ser feito para que tais 

resultados sejam utilizados em um contexto evolutivo mais amplo. 
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RESUMO 

Embora os Squamata representem um grupo bastante diverso, pouco se 

conhece sobre sua biologia reprodutiva e caracterização química de secreções 

glandulares e cloacais, principalmente no que se diz respeito à fauna 

neotropical. A família Gymnophthalmidae reúne lagartos neotropicais, 

pequenos e com ampla diversidade morfológica e de habitats. Apesar de serem 

alvos de estudos moleculares recentes, o conhecimento acerca de sua biologia 

reprodutiva e composição química de feromônios é praticamente nulo em 

especial para as espécies serpentiformes. Calyptommatus leiolepis, 

Nothobachia ablephara e Procellosaurinus tetradactylus são gimnoftalmídeos 

simpátricos para os quais não há dados reprodutivos e químicos. Foram 

analisados 388 indivíduos de C. leiolepis, 180 de N. ablephara e 47 de P. 

tetradactylus do campo de dunas de Alagoado, Bahia. As três espécies 

apresentaram reprodução bastante prolongada, possivelmente contínua. 

Apenas machos de C. leiolepis apresentaram variação mensal no volume 

testicular com menores volumes entre agosto e dezembro, porém foi detectada 

produção de espermatozoides dentro deste período. Cópula e fertilização 

ocorrem simultaneamente. Todas as desovas apresentaram número fixo de 2 

ovos e não há correlação entre número ou tamanho dos ovos com o CRC das 

fêmeas para as três espécies. Há evidências de múltiplas desovas apenas em 

C. leiolepis. O período de incubação das três espécies é relativamente curto e 

a maturação é precoce, ocorrendo provavelmente no primeiro ano de vida. As 

condições ambientais de temperatura e umidade relativa do ar não são 

restritivas ao ciclo reprodutivo, mas estão relacionadas com os picos 

reprodutivos das fêmeas de C. leiolepis e N. ablephara. Fêmeas são maiores 

do que os machos e não há dimorfismo sexual para a forma da cabeça. Entre 

os compostos químicos detectados em secreções de machos e fêmeas de C. 

leiolepis e N. ablephara há alcanos e derivados, ácidos graxos e derivados, um 

esteroide e diversos compostos não identificados. As principais diferenças intra 

e interespecíficas estão relacionadas com a porcentagem relativa dos 

compostos. Os ácidos graxos encontram-se em sua forma éster, típica de 

espécies de climas quentes e secos. 

Palavras-chave: ciclo reprodutivo, comunicação química, Gymnophthalmidae. 
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ABSTRACT 

Squamata represents a very diverse group but little is known about their 

reproductive biology and chemical characterization of glandular and cloacal 

secretions, particularly concerning the Neotropical fauna. Gymnophthalmidae is 

a Neotropical family that comprises small to medium-sized lizards (microteiids) 

and shows a huge diversity of  morphologies and habitats. Although targeted by 

recent molecular studies the knowledge of their reproductive biology and 

pheromone characterization is poorly known, especially for fossorial species. 

Calyptommatus leiolepis, Nothobachia ablephara and Procellosaurinus 

tetradactylus are sympatric and there are no data about their reproductive 

strategies and chemical composition of cloacal and glandular secretions. 

Gonads of 388 specimens of C. leiolepis, 180 specimens of N. ablephara and 

47 specimens of P. tetradactylus from Alagoado sand dune, Bahia were 

analyzed. The three species showed a very extended reproduction, possibly 

continuous. Variation of testis volume was observed only in males of C. leiolepis 

with lower values between August and December but sperm production was 

detected within this period. Clutch size always comprised two eggs and there is 

no correlation between the number or size of the eggs with female SVL. Only 

female of C. leiolepis showed evidence of more than one clutch per year. The 

incubation period of the three species is relatively short and early maturation is 

likely occurring in the first year of life. The environmental conditions of 

temperature and relative humidity are not restrictive to reproductive activity, but 

are related to the reproductive peaks of females of C. leiolepis and N. 

ablephara. Females are larger than males and there is no sexual dimorphism in 

head shape. Among the chemical compounds detected in secretions of male 

and female of C. leiolepis and N. ablephara there are alkanes and derivatives, 

fatty acids and derivatives, a steroid and several unidentified compounds. The 

intra and interspecifics differences are mostly related to the relative percentages 

of the compounds. Fatty acids are found in its ester form, typical of species that 

lives in hot and dry climates. 
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