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Resumo

A família Teiidae é restrita à região neotropical e possui cerca de 110 espécies 

distribuídas em dez gêneros. Estudos moleculares, juntamente com citogenéticos e 

morfológicos e as recentes descrições de novas espécies, apontam para uma necessidade 

urgente de estudos multidisciplinares mais amplos que caracterizem melhor a grande 

diversidade nos Teiidae, especialmente quanto a espécies brasileiras, de modo a fornecer 

importantes contribuições à sistemática, evolução cromossômica, possibilitando a 

formulação de hipóteses filogenéticas mais robustas. Assim, esse trabalho tem por objetivos 

dar continuidade aos estudos evolutivos em Teiidae, tanto citogeneticamente, quanto 

molecularmente e discutir, se possível, sobre a reprodução partenogenética encontrada em 

muitas espécies deste grupo de lagartos. A ampla amostragem geográfica disponível para os 

estudos, associada ao estudo de um grupo reconhecidamente variável citogeneticamente e 

taxonomicamente complexo, contribui para orientar revisões futuras e também para uma 

avaliação da diversidade entre as populações estudadas. Do ponto de vista interpretativo, os 

dados obtidos também fornecem importantes contribuições à sistemática, biogeografia e 

programas de conservação desse grupo de lagartos neotropicais. 

Cariótipos de cinco espécies de lagartos teídeos sulamericanos da subfamília Teiinae 

(Ameiva ameiva, Cnemidophorus ocellifer, Kentropyx calcarata, K. paulensis e K. vanzoi)

são descritos e comparados em coloração convencional e diferencial. Dados meióticos 

também estão incluídos. Cariótipos de K. paulensis, K. vanzoi e C. ocellifer são 

apresentados aqui pela primeira vez. As técnicas de coloração diferencial aqui apresentadas 

fornecem importantes informações sobre a diversidade cariotípica da subfamília Teiinae e 

possibilitou a comparação entre as espécies, contribuindo tanto para a melhor compreensão 

da evolução cromossômica e da sistemática do grupo. Para a subfamília Tupinambinae, 

foram descritos cariótipos para Crocodilurus amazonicus, Tupinambis merianae, T. 



quadrilineatus e T. teguixim, após coloração convencional e diferencial. O artigo contribui 

para o esclarecimento de alguns cariótipos conflitantes de Tupinambinae presentes na 

literatura e descreve padrões espécie-específico de bandas C para T. quadrilineatus.

Foi proposta uma filogenia molecular para 17 espécies de lagartos pertencentes à 

família Teiidae usando 1415 pb de seqüências do DNA mitocondrial (cit B e ND4) e nuclear 

(c-mos), com o uso de análises de máxima parcimônia (MP), máxima verossimilhança (MV) 

e inferência bayesiana (MB). A árvore proposta recuperou o monofiletismo da família 

Teiidae, assim como para as subfamílias Tupinambinae e Teiinae e a tribo Cnemidophorini. 

Na tribo Cnemidophorini, o gênero Ameiva foi identificado como monofilético e basal. 

Cnemidophorus se mostrou parafilético, com a espécie C. leminiscatus mais relacionada ao 

gênero Kentropyx, identificado por sua vez como monofilético e com a espécie K. calcarata 

basal e K. paulensis grupo irmão de K. vanzoi. As demais espécies que compõem o gênero 

Cnemidophorus formam grupo monofilético que corresponde ao grupo ocellifer, irmão do 

clado Kentropyx + C. leminiscatus. Conseqüências da filogenia obtida sobre a evolução 

cromossômica do grupo, são também apresentadas. 

A partenogênese (reprodução virginal) é um mecanismo reprodutivo, pelo qual 

um óvulo se desenvolve sem fertilização. Assim, para uma espécie sexuada se reproduzir 

por partenogênese, o maior problema é evitar a redução do número de cromossomos durante 

a meiose, uma vez que óvulos haplóides são inviáveis em vertebrados. Diversos estudos 

citológicos tentaram descrever os eventos meióticos responsáveis por esse modo 

reprodutivo, não encontrando resultados precisos. Esse trabalho descreve em detalhes uma 

hipótese sobre como deleções no proto-oncogene c-mos podem favorecer a reprodução 

partenogenética, na forma da partenogênese automítica facultativa (PAF), nos lacertiformes 

e nos Squamata. 



Abstract

The Teiidae family is restrict to neotropical region and comprises around 110 

species distributed in ten genera. Molecular studies, besides cytogenetical and 

morphological data and the new species recently described, reinforces the need of 

multidisciplinary studies that better comprises the huge diversity found within Teiidae, 

specially related to Brazilian species, giving lights on the systematics, chromosomal 

evolution and robust phylogenetic hypotheses. The aim of this work is study cytogenetically 

and molecularlly lizards form Teiidae family and discuss, if possible, about the 

parthenogenetical reproduction found in many species from this group of lizards. 

Karyotypes of five south American species of teiid lizards (Ameiva ameiva,

Cnemidophorus ocellifer, Kentropyx calcarata, K. paulensis and K. vanzoi) are herein 

described and compared. Meiotic data are also included. Chromosomal data for K.

paulensis, K. vanzoi and C. ocellifer are presented for the first time. Differential staining 

techniques presented revealed many pieces of information about the karyotypic diversity 

within Teiinae and made possible the comparison between al the species sampled, giving 

lights on chromosomal evolution and systematics. Karyotypes of Tupinambinae subfamily 

were described for Crocodilurus amazonicus, Tupinambis merianae, T. quadrilineatus and

T. teguixim. The article presented contributes for make clear some cytogenetical 

incongruences found in literature and describes a specie-specific C-banding pattern for T. 

quadrilineatus.

A molecular phylogenetical propose was obtained for 17 species of teiid lizards, 

from 1415 bp of mitochondrial (cit B e ND4) and nuclear (c-mos) DNA, using maximum 

parcimony (MP), maximum likelihood (MV) and bayesian inference (MB) analyses. The 

consensus tree reconstructed revealed the monofiletism of Teiidae family, as well as for 

Tupinambinae and Teiinae subfamily plus Cnemidophorini tribe. Whithin Cnemidophorini, 



the genus Ameiva was monofiletic and basal. Cnemidophorus was parafiletic, with C. 

leminiscatus closely related to Kentropyx, identified in your turn as monofiletic with K. 

calcarata basal and K. paulensis sister group of K. vanzoi. The remaining Cnemidophorus

species sampled corresponds to the monofiletic group ocellifer, sister group of Kentropyx +

C. leminiscatus. Chromosomal evolution of the family was also discussed in face of the 

molecular phylogenetic hypothesis proposed. 

Parthenogenesis (virgin birth) is a reproductive mechanism in with an egg 

develops without fertilization. In this view, for a bisexual species reproduces in that form 

,the main obstacle is avoid the reduction of diploid number during meiosis, once that haploid 

oocites are unlikely to occur in vertebrates. Many cytological studies had attempt to clarify 

the meiotic events that make possible this reproductive mechanism, without any precise 

results. This article describes in detail a hypothesys about how delections foun in c-mos

sequence may favour the parthenogenetical reproduction, in the form of facultative 

automitic partenogenesis (PAF), in Lacertiformes and Squamata. 



Introdução 5

Capítulo I - Introdução 
_____________________________________________________________
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I. INTRODUÇÃO

O crescente interesse na biodiversidade e conservação motiva estudos 

multidisciplinares que busquem uma caracterização mais detalhada da fauna, 

especialmente em regiões de intenso endemismo e diversidade como o Brasil. Segundo 

FUNK et al. (2002) uma melhor compreensão da sistemática, assim como dos 

mecanismos históricos atuantes na diferenciação dos grupos, pode fornecer informações 

críticas muito importantes para a conservação e manejo da biodiversidade e representam 

amostras do sinergismo possível a partir de diferentes abordagens combinadas (como 

citogenética, morfológica, molecular, ecológica). 

O objetivo principal da biologia da conservação, segundo FRANK (1974), é o de 

manter os processos evolutivos e a viabilidade das espécies assim como prover o território 

necessário para garantí-los. Assim, é essencial uma compreensão da diversidade genética 

das espécies envolvidas, que pode ser medida por estudos filogenéticos (MORITZ, 2002), 

especialmente com o seqüenciamento de regiões do DNA mitocondrial (AVISE, 1989). 

Considerando que o Brasil é apontado como um “ponto quente” em diversidade 

(“hotspot”, REID, 1998), um esforço maior, buscando uma caracterização mais precisa de 

nossa fauna, tanto sistematicamente (utilizando dados morfológicos, citogenéticos e 

moleculares) quanto em relação à sua diversidade genética (com estudos moleculares e de 

genética de populações), é imprescindível para um programa de conservação eficientes. 

Com relação a herpetofauna em especial, diversos trabalhos têm demonstrado a 

necessidade de estudos mais detalhados sobre a ampla variação observada em muitas 

espécies da família Teiidae, em especial as neotropicais que permanecem pouco 

conhecidas. Estudos multidisciplinares, incluindo dados citogenéticos, moleculares e 

morfológicos, podem fornecer importantes contribuições à sistemática e evolução 
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cromossômica, possibilitando a formulação de hipóteses filogenéticas mais consistentes, e 

uma melhor compreensão da história evolutiva da família. 

A citogenética de lacertílios tem se limitado, principalmente, a animais de algumas 

regiões, como Austrália e Europa, permanecendo sub-explorada nas demais localidades 

(OLMO, 1986). Diversos trabalhos têm apresentado dados de coloração diferencial, como 

bandas C e R e localização das RONs, para diversas famílias neotropicais, como 

tropidurídeos (KASAHARA et al., 1987a,b, 1996; YONENAGA-YASSUDA et al.,

1988; RODRIGUES et al., 1989; BERTOLOTTO et al., 1996), policrotídeos 

(PELLEGRINO et al., 1999a; BERTOLOTTO et al., 2001, 2002), geconídeos 

(KASAHARA et al., 1991; PELLEGRINO et al., 1995; PELLEGRINO et al., 1997), 

microteídeos (PELLEGRINO et al., 1999b, 1999c, YONENAGA-YASSUDA et al.,

1995, 1996, 2005; YONENAGA-YASSUDA & RODRIGUES, 1999) e teídeos 

(SANTOS et al., 2007). Estes estudos têm contribuído de maneira significativa para a 

compreensão dos mecanismos envolvidos na evolução cromossômica do grupo, 

demonstrando o potencial da citogenética de lacertílios, principalmente das técnicas de 

coloração diferencial, na obtenção de caracteres úteis no contexto filogenético, ampliando 

nosso conhecimento sobre a diversidade destes grupos neotropicais. 

PELLEGRINO et al. (2001) estabeleceram uma filogenia para 26 gêneros (50 

espécies, 4 subespécies) de lagartos neotropicais da família Gymnophthalmidae (grupo 

irmão de Teiidae), utilizando de seqüências de regiões do DNA mitocondrial e nuclear 

(2.379 pb). Com base nesta hipótese filogenética, foi proposto um arranjo sistemático 

mais coerente para um grupo, até então, caótico taxonomicamente. O estudo levou à 

proposição de novas subfamílias e tribos, permitindo discutir, pela primeira vez com base 

em uma filogenia robusta, problemas relacionados às adaptações à fossorialidade, como 

alongamento do corpo, perda e redução de membros, perda de pálpebra, e à vida aquática, 
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presente em algumas espécies. Este estudo exemplifica o potencial que o estabelecimento 

de hipóteses filogenéticas oferece para o estudo dos processos evolutivos ocorridos na 

história de um grupo de lagartos. 

O presente estudo tem como objeto de estudo a família Teiidae, com base em 

dados citogenéticos e moleculares de exemplares coletados ao longo de uma ampla área 

geográfica busca fornecer importantes contribuições à sistemática, à filogenia, estudos 

biogeográficos e a conservação deste grupo de lagartos neotropicais. 

I.1. Sistemática dos Squamata 

Os lagartos encontram-se distribuídos em quatro infra-ordens: Iguania, com treze 

famílias; Gekkota, com uma família; Scincomorpha, com sete famílias; e Anguimorpha, 

com seis famílias (ESTES et al., 1988; FROST & ETHERIDGE, 1989; FROST et al. 

2001). Essas quatro infra-ordens reunidas constituem o grupamento parafilético Lacertilia 

(ou Sauria), com cerca de 4100 espécies (POUGH et al., 2001), e juntamente com as 

serpentes, anfisbenas e dibamídeos formam a ordem monofilética Squamata (Figura 1). 

Figura 1. Relação filogenética dos Squamata segundo ESTES et al., 1988. As quatro infra-ordens 

de lagartos estão em negrito e constituem o grupo parafilético Lacertilia. 
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Os Squamata constituem o maior e mais diverso grupo de répteis, apresentando 

uma alta diversidade ecológica, com espécies terrestres, fossoriais, arborícolas e 

aquáticas, e ocorrem em uma extensa variedade de habitats como desertos, florestas, rios 

e oceanos, podendo ser encontrados em todos os continentes, com exceção da Antártida. 

As relações filogenéticas entre as quatro infra-ordens de lagartos, assim como suas 

relações com os demais grupos (serpentes, anfisbenas e dibamídeos) continuam temas 

muito controversos, variando conforme os caracteres empregados no estudo. A 

classificação sistemática mais aceita continua sendo a publicada por ESTES et al. (1988), 

elaborada com base em numerosos caracteres osteológicos e de tecidos moles (Figura 2). 

Figura 2. Hipótese filogenética entre diversas famílias de Squamata proposta por ESTES et al.,
1988. 
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Apesar deste cladograma ser o mais aceito atualmente, alguns autores tem 

apresentado críticas a essa classificação também empregando dados morfológicos. 

MACEY et al. (1997), reexaminando os dados de ESTES et al. (1988), propuseram uma 

hipótese filogenética diferente, com o monofiletismo de Gekkota + Scincomorpha e 

ocorrência de um grupo irmão formado pelas famílias Gekkonidae e Xantusiidae 

(originalmente pertencente aos Scincomorpha). CALDWELL (1999), estudando 

caracteres osteológicos em busca do posicionamento das serpentes e mososaurídeos, não 

encontrou uma árvore que resolvesse as relações entre os Scleroglossa (Gekkota + 

Scincomorpha + Anguimorpha). Entretanto, na análise de exemplares fósseis, 

Scincomorpha se mostrou parafilético e Anguimorpha polifilético. Resultados similares 

foram apresentados por LEE (1998) que também apontou Scincomorpha como 

parafilético (com as famílias Scincidae e Cordylidae mais relacionadas a Anguimorpha do 

que com os Lacertiformes) e a posição de Xantusidae permaneceu indeterminada. 

I.2. Sistemática e evolução dos teídeos 

A família Teiidae pertence à infra-ordem Scincomorpha (Figura 2) e está restrita 

atualmente ao continente americano, sendo encontrada do nordeste dos Estados Unidos 

até a Argentina (Figura 3) em uma ampla variedade de ecossistemas como desertos, 

florestas tropicais e matas de altitude nos Andes. 
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Figura 3. Distribuição geográfica dos lagartos da família Teiidae. 

Os teídeos são lagartos relativamente grandes (com muitas espécies dos gêneros 

Dracaena e Tupinambis atingindo mais de um metro de comprimento), ativos e diurnos. 

Devido ao seu tamanho, os teídeos são conhecidos informalmente como macroteídeos, em 

contraposição ao seu grupo irmão, a família Gymnophthalmidae, conhecida como 

microteídeos. Ambas famílias formam o grupo monofilético Teiioidea, restrito ao novo 

mundo. Este grupo por sua vez é irmão da família Lacertidae, cujos representantes atuais 

se distribuem pela Eurásia e África e são conhecidos como “corredores do velho mundo”, 

constituindo o grupo Lacertiformes (Figura 4). 



Introdução 12

Figura 4. Relação filogenética entre as famílias de lacertiformes, segundo Estes et al., 1988. 

A família Teiidae conta com aproximadamente 110 espécies atuais, distribuídas 

em duas subfamílias e em dez gêneros: Teiinae (Ameiva, Aspidoscelis, Cnemidophorus, 

Dicrodon, Kentropyx e Teius) e Tupinambinae (Callopistes, Crocodilurus, Dracaena e

Tupinambis). Existem ainda dentro da família Teiidae, três subfamílias fósseis (DENTON 

& O’NEILL, 1995): Chamopsiinae, com exemplares que datam do Cretáceo Inferior 

(WINKLER et al. 1990), Macrocephalosaurinae e Polyglyphanodontinae, do Cretáceo 

Superior (SULIMSK, 1975). Essas formas fósseis foram encontradas na América do 

Norte e na Ásia Central até o final do Cretáceo, quando desaparecem nestas localidades, 

apesar de sua ampla diversidade (ALIFANOV, 1993). 

Na América do Norte a família esteve representada por teídeos, tupinambíneos e 

poliglifanodontíneos ocorrendo simpatricamente, mas todo o grupo desapareceu no final 

do Cretáceo. Esses fósseis já representam espécies extintas de gêneros das atuais 

subfamílias Teiinae e Tupinambinae, indicando que a divergência entre ambas 

subfamílias é bastante antiga e que grande parte da diversificação atual destes grupos 

deve ter ocorrido entre o Paleoceno e o Mioceno, enquanto a América do Norte e Central 

estavam separadas da América do Sul (PRESCH, 1974). No Mioceno, aparecem na 
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América do Norte as espécies de teiíneos dos gêneros Aspidoscelis e Ameiva (DENTON

& O’NEILL, 1995), únicos gêneros que ocorrem nessa região atualmente. 

O táxon fóssil mais antigo da América do Sul foi encontrado no Brasil e data do 

Paleoceno, mas ainda não foi descrito (ESTES, 1983), sendo considerado por 

SULLIVAN & ESTES (1995) como duvidoso. Os fósseis se tornam mais abundantes 

durante o Oligoceno quando espécimes próximos às formas atuais são encontradas 

(ESTES, 1961). O registro fóssil conhecido para a América do Sul, durante o início do 

Mioceno ao Holoceno é dominado por Tupinambis (BRIZUELA & ALBINO, 2004). Os 

Teiinae Ameiva, Cnemidophorus e Dicrodon aparecem na América do Sul durante o 

Quaternário (HOFFTETER, 1970; ESTES, 1983; ALBINO, 2002). 

Tupinambíneos não ocorrem atualmente na América do Norte, tendo sido 

confinados na América do Sul no final do Cretáceo. Apesar de nenhum teídeo fóssil do 

Cretáceo ter sido encontrado na América do Sul, considerações biogeográficas sugerem 

sua existência (ESTES, 1983), embora não existam evidências para essa provável 

imigração durante ou próximo do final do Cretáceo (SULLIVAN & ESTES, 1995). 

A divisão dos teídeos atuais em dois agrupamentos foi inicialmente proposta a 

partir de dados citogenéticos apresentados por GORMAN (1970), que indicaram a 

ocorrência de um grupo conhecido como grupo Dracaena (que corresponde à atual 

subfamília Tupinambinae) com cariótipo apresentando de 34 a 38 cromossomos com uma 

clara distinção entre macrocromossomos e microcromossomos; e o grupo Ameiva 

(subfamília Teiinae) com um número diplóide mais elevado (de 46 a 56 cromossomos) e 

sem uma clara distinção entre macro e microcromossomos (Figura 5). 
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Figura 5. Cariótipos representativos de espécies do grupo Dracaena e Ameiva, demonstrando as 

diferenças cromossômicas entre as subfamílias de lagartos teídeos (SANTOS, 2002).

Estudos osteológicos posteriores conduzidos por PRESCH (1974, 1983) 

corroboraram os dados cromossômicos apresentados por GORMAN (1970), e apoiaram a 

divisão dos teídeos em duas tribos: Teiini (Ameiva, Cnemidophorus, Dicrodon, Kentropyx 

e Teius) e Tupinambini (Callopistes, Crocodilurus, Dracaena e Tupinambis). Mais tarde, 

ESTES et al. (1988) elevaram as duas tribos à categoria de subfamília: Teiinae e 

Tupinambinae. 

Apesar do monofiletismo das subfamílias ser evidente, as relações filogenéticas 

entre os gêneros de teídeos são muito controversas. Das quatro hipóteses formuladas para 

a subfamília Teiinae (GORMAN, 1970; PRESCH, 1974; RIEPPEL, 1980; DENTON & 

O`NEIL, 1995) pelo menos duas são conflitantes (Figura 6), e das quatro para a 

subfamília Tupinambinae (DENTON & O`NEIL, 1995; GORMAN, 1970; PRESCH, 

1974; SULLIVAN & ESTES, 1995; VANZOLINI & VALENCIA, 1965) todas são 

discordantes entre si (Figura 7). 



Introdução 15

A B C

Figura 6. Hipóteses de relações filogenéticas para a subfamília Teiinae. A) GORMAN, 1970; B) 

PRESCH, 1974; C) RIEPPEL, 1980 e DENTON & O`NEIL, 1995. 

A B

C D

Figura 7. Hipóteses de relações filogenéticas para a subfamília Tupinambinae. A) VANZOLINI 

& VALENCIA, 1965 e GORMAN, 1970; B) PRESCH, 1974; C) DENTON & O`NEIL, 1995, 

D) SULLIVAN & ESTES, 1995. 
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Desde o início da década de 90, diversas espécies de lagartos teídeos têm sido 

descritas, em especial nos gêneros Cnemidophorus (COLE & DESSAUER, 1993; 

MARKEZICH et al., 1997; ROCHA et al., 1997, 2000; FELTRIM, 1999; COLLI et al.,

2003a, 2003b) e Tupinambis (COLLI et al., 1998). A maioria destas novas espécies são 

brasileiras, o que reflete a carência de revisões e estudos morfológicos, citogenéticos e 

moleculares no país. 

Em lagartos do gênero Tupinambis, os problemas sistemáticos e taxonômicos 

também são grandes indicando a necessidade de amplas revisões (FITZGERALD et al.,

1999). Neste sentido, estudos multidisciplinares, incluindo abordagens com marcadores 

citogenéticos e moleculares poderiam fornecer importantes contribuições à sistemática e 

evolução cromossômica, possibilitando a formulação de hipóteses filogenéticas mais 

robustas.

I.3. Citogenética de lacertílios 

Estudos citogenéticos em lacertílios se iniciaram na década de 60, com a 

descrição do número diplóide e da morfologia cromossômica, de diversas espécies, em 

especial as australianas. No entanto, eram raras as preparações que apresentavam uma boa 

resolução morfológica. A partir do início da década de 80, acumularam-se diversos 

trabalhos com descrições cariotípicas, predominantemente em coloração convencional, e 

alguns estudos já utilizando os cromossomos em abordagens evolutivas, com base na 

cariometria. Com o salto qualitativo observado nesse período, extensas revisões foram 

publicadas (GORMAN, 1973; PECCININI-SEALE, 1981; KING, 1981; BICKHAM, 

1984; OLMO, 1986), revelando importantes características do grupo como duas formas 

cariotípicas: 
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Cariótipos com uma clara distinção entre macrocromossomos (M) e 

microcromossomos (m), predominando o número diplóide de 36 cromossomos 

(12M + 24m). Presente em lagartos das infra-ordens Iguania (Figura 8a), 

Scincomorpha e Anguimorpha, assim como em algumas espécies de serpentes e 

anfisbenas;

Cariótipos compostos por uma série gradual de cromossomos, geralmente 

acrocêntricos, sem uma clara distinção entre macro e microcromossomos. Esse 

cariótipo ocorre principalmente em espécies da infra-ordem Gekkota (Figura 8b). 

(a) (b)

Figura 8. Cariótipo da espécie da infra-ordem Iguania Enyalius bilineatus 2n=36 (12M + 24m) 
(BERTOLOTTO et al., 2002), portadora de cariótipo com macro e micro cromossomos (a), e da 
espécie Gonatodes humeralis 2n=32(SANTOS et al. 2003) da infra-ordem Gekkota, com uma 
série gradual de cromossomos (b).

A alta incidência do cariótipo 2n=36 (12M + 24m), levou diversos autores 

(GORMAN & ATKINS, 1967; PAULL et al., 1976; BICKHAM, 1984), tendo como base 

apenas trabalhos envolvendo coloração convencional, a considerar este cariótipo como 

um caráter primitivo conservado, portanto ancestral, de todos os Squamata. Assim, o 

principal mecanismo envolvido na evolução cromossômica desse grupo seria o rearranjo 

do tipo robertsoniano, especialmente fissão e fusão cêntrica, uma vez que na maioria das 

vezes as mudanças cariotípicas observadas envolvem aumento ou diminuição do número 

diplóide, sem alteração no número fundamental. 
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Outra hipótese para a alta incidência dessa fórmula cariotípica seria o princípio 

de orto-seleção cariotípica proposto por KING (1981). Segundo essa teoria, a 

configuração cariotípica (2n=36, 12M + 24m) teria surgido independentemente diversas 

vezes durante a evolução dos Squamata por ser essencialmente mais estável que as 

demais formas, sendo, portanto, decorrente de convergência evolutiva. O autor ainda 

sugere um cariótipo ancestral acrocêntrico, semelhante aos presentes na infra-ordem 

Gekkota, como ancestral para os Squamata, onde o principal mecanismo envolvido na 

evolução cromossômica seria a fusão cêntrica. 

Esta visão, de que cromossomos acrocêntricos são mais primitivos, se baseia 

também na crença de que fusão é citogeneticamente muito mais fácil de ocorrer que 

fissão, e, portanto, mais comum (MATTHEY, 1949; WHITE 1954; REIGER et al. 1968).

Tal hipótese baseia-se nas dificuldades envolvidas na criação de um telômero e 

centrômero novo, enquanto que a fusão tem sido interpretada como um resultado 

conceitualmente menos dificultoso, pois envolveria uma translocação recíproca seguida 

pela perda de um centrômero e de um pequeno fragmento cromossômico, e não a 

aquisição de novas estruturas (centrômero e telômero). 

Tais teorias e propostas levaram a intensos debates sobre a utilização de 

informações cariotípicas em inferências filogenéticas e a uma ampla discussão sobre o 

papel das mudanças cromossômicas nos processos de especiação, chegando-se à 

conclusão que técnicas de coloração diferencial são essenciais nesse tipo de estudo 

(SITES & MORITZ, 1987; KLUGE, 1994; KING, 1994; SITES & REED, 1994). 

Atualmente, cerca de 20% das 4100 espécies de lagartos têm seus cariótipos 

descritos. O número diplóide varia de 2n=16 cromossomos, na espécie de geconídeo 

neotropical Gonatodes taeniae, a 2n=62 (+2B) na espécie de microteídeo Nothobachia

ablephara, que possui sistema de cromossomos supernumerários (Bs). A ampla maioria 
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das espécies de lagartos estudadas apresenta descrições cariotípicas apenas em coloração 

convencional, sobretudo devido à dificuldade na obtenção de boas preparações 

citogenéticas, à presença em alguns grupos de microcromossomos e a características 

inerentes à estrutura cromossômica desse grupo de vertebrados, que parecem dificultar a 

obtenção de bandas longitudinais. OLMO (1986) considera que, sendo a grande maioria 

dos dados cariotípicos em lagartos descritos em coloração convencional, há dificuldade 

de uma análise mais detalhada desses conjuntos cromossômicos, assim como no 

estabelecimento de homologias ou diferenças entre cariótipos, dificultando o emprego 

destes dados tanto em estudos sistemáticos e filogenéticos quanto em estudos 

citogenéticos comparativos. 

A partir de meados da década de 80, com o aperfeiçoamento das preparações 

cromossômicas, técnicas de coloração diferencial como bandamento C e marcações de 

Ag-RONs se mostraram bastante informativas, ampliando as ferramentas disponíveis em 

estudos citogenéticos de lagartos. Outras técnicas de bandamento aparecem em poucos 

trabalhos com raros resultados satisfatórios publicados, como bandas R de alta resolução 

aplicadas a duas espécies do gênero Tropidurus (YONENAGA-YASSUDA et al., 1988). 

Dentre os avanços técnicos, destacamos a técnica de cultura de fibroblastos 

(YONENAGA-YASSUDA et al., 1988) que possibilitou a aplicação de técnicas 

avançadas de coloração diferencial (e.g. bandamento R, hibridações in situ fluorescente), 

permitindo estudos mais detalhados sobre a evolução cromossômica de lagartos, assim 

como a manutenção de células criopreservadas para futuros estudos citogenéticos ou 

moleculares. 

KING (1990) analisou dados citogenéticos com a aplicação de técnicas de 

coloração diferencial em diversas espécies das famílias Gekkonidae, Pygopodidae, 

Agamidae, Scincidae e Varanidae, com ênfase em lagartos australianos, trazendo 
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importantes contribuições para o esclarecimento das possíveis origens, diversificação e 

sistemática das diferentes espécies de cada família. 

OLMO et al. (1990) reuniram dados de coloração diferencial obtidos por 

CAPULA et al. (1989) e CARDONE et al. (1990) para espécies de lagartos lacertídeos, 

descrevendo diversos padrões espécie-específicos, com base em bandamento C, buscando 

uma melhor compreensão sobre a sistemática e filogenia desse grupo. 

Atualmente, diversos trabalhos têm apresentado dados de coloração diferencial 

dos cromossomos para diversas famílias neotropicais, como tropidurídeos (KASAHARA 

et al., 1983; KASAHARA et al., 1987a,b; YONENAGA-YASSUDA et al., 1988; 

RODRIGUES et al., 1989; BERTOLOTTO et al., 1996), policrotídeos (PELLEGRINO et

al., 1999a; BERTOLOTTO et al., 2001, 2002), geconídeos (KASAHARA et al., 1991; 

PELLEGRINO et al., 1995; PELLEGRINO et al., 1997) e microteídeos (PELLEGRINO 

et al., 1991, 1999b, 1999c; YONENAGA-YASSUDA et al., 1988, 1995, 1996, 2005; 

YONENAGA-YASSUDA & RODRIGUES, 1999). Estes estudos têm contribuído de 

maneira significativa para a compreensão dos mecanismos envolvidos na evolução 

cromossômica do grupo, no estabelecimento de relações filogenéticas entre as espécies e 

também na descrição de novos citótipos, ampliando nossos conhecimentos sobre a 

biodiversidade deste grupo, em especial na região neotropical. 

I.3.1. Bandamento C 

 A técnica de bandamento C evidencia as regiões de heterocromatina constitutiva, 

que são regiões de DNA altamente repetitivo. De um modo geral, a heterocromatina 

constitutiva se encontra distribuída em regiões pericentroméricas, teloméricas ou 

intersticiais e, em alguns casos, próximas às regiões organizadoras de nucléolo ou às 

constrições secundárias. 
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Variações intra-individuais, intrapopulacionais e interpopulacionais, na quantidade 

e localização da heterocromatina constitutiva, têm sido descritas em algumas espécies, 

muitas vezes com a descrição de padrões espécie-específicos, aumentando a importância 

desta técnica na citotaxonomia e caracterização das mesmas, como nos exemplos a seguir. 

As espécies de microteídeos Procellosaurinus erythrocercus, P. tetradactylus e 

Vanzosaura rubricauda, apresentam 2n=40 com os cariótipos semelhantes tanto em 

coloração convencional quanto em padrões de bandamento R (YONENAGA-YASSUDA 

et al., 1996). Entretanto, o padrão de distribuição da heterocromatina constitutiva se 

mostrou conspícuo nas regiões pericentroméricas e teloméricas na maioria dos pares das 

espécies de Procellosaurinus, enquanto que na espécie Vanzosaura rubricauda as 

marcações heterocromáticas se mostraram sutis e restritas a poucos pares. Além disso, 

padrões espécie-específicos foram observados entre as duas espécies de Procellosaurinus

(Figura 9). Nesse trabalho, a variação no padrão de distribuição da heterocromatina 

constitutiva corroborou dados morfológicos e foi importante na separação dessas espécies 

em dois gêneros distintos, demonstrando o potencial desta técnica para estudos 

taxonômicos e filogenéticos. 
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Figura 9. Cariótipos de três espécies de lagartos microteídeos semelhantes em coloração 

convencional, mas com padrões de bandas C distintos (YONENAGA-YASSUDA et al. 1996). 

Em uma ampla revisão sobre bandamento C e localização das RONs em espécies 

de lacertídeos, OLMO et al. (1990) descreveram diversos padrões espécie-específicos, 

apresentados em estudos anteriores (CAPULA et al., 1989; CARDONE et al, 1990) e 

aliaram a esses dados, estudos com enzimas de restrição obtendo uma melhor 

compreensão sobre a filogenia do grupo. Variações inter e intra-específicas nos padrões 

de distribuição da heterocromatina constitutiva também foram descritas em geconídeos 

(KING, 1984), em policrotídeos (BERTOLOTTO et al., 2002), e em tropidurídeos 

(KASAHARA et al., 1983; BERTOLOTTO et al., 1996). 

A técnica de bandamento C também é útil na identificação de cromossomos 

supernumerários e dos cromossomos sexuais Y ou W que são geralmente 

heterocromáticos (Tabela 1). Trabalhos desenvolvidos no Laboratório de Citogenética de 

Vertebrados do IBUSP são os únicos com a descrição de cromossomos supernumerários 
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após coloração diferencial em lagartos e foram reunidos em uma recente revisão por 

BERTOLOTTO et al. 2004.

Tabela 1. Padrões de bandamento C em cromossomos supernumerários e no cromossomo sexual 

Y.

ESPÉCIE 2n SUPERNUMERÁRIO
CROMOSSOMO 

Y
REFERÊNCIAS

Enyalius
bilineatus

2n=36
(+ 1, 2 B) 

Não
heterocromático 

Puntiforme 
BERTOLOTTO et

al., 2002 
Gymnodactylus

geckoides
2n=38 Heterocromático Ausente

PELLEGRINO,
1998

Micrablepharu
s maximiliani 

2n=50
(+ 1, 2, 3 B) 

Heterocromático Heterocromático 
YONENAGA-
YASSUDA & 

RODRIGUES, 1999 
Nothobachia 

ablephara
2n=62

(+ 1, 2 B) 
Não

heterocromático 
Não

heterocromático 
PELLEGRINO et

al., 1999ª 

Na espécie Cnemidophorus tigris, pertencente à família Teiidae, padrões de 

bandamento C possibilitaram a identificação de estágio inicial de diferenciação entre dois 

homólogos cuja diferença na distribuição e quantidade de heterocromatina constitutiva 

mostraram influência na determinação sexual da espécie (BULL, 1978), sendo então 

considerado um cromossomo W em estágio inicial de diferenciação. 

I.3.2. Regiões organizadoras de nucléolo (RONs) 

As regiões organizadoras de nucléolos (RONs), constituem-se de seqüências de 

DNA dispostas em tandem, portadoras de genes ribossomais. A alta repetibilidade dessas 

seqüências favorece sua identificação por técnicas citogenéticas, como a coloração por 

nitrato de prata, que possui alta afinidade por algumas proteínas não histônicas 

relacionadas à síntese do RNAr (como a proteína C23), evidenciando, assim, as regiões 

cromossômicas cujo DNAr esteve ativo durante a intérfase anterior. Outra técnica 

bastante precisa é a hibridação in situ fluorescente com sondas ribossomais, que identifica 

sequências de DNAr. A alta repetibilidade dessas seqüências também faz das regiões de 
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DNAr mais susceptíveis a permutações desiguais e/ou amplificações, favorecendo o 

surgimento de duplicações e deleções que podem ser mantidas dentro da população, 

fornecendo bons caracteres para inferências filogenéticas. 

A localização das RONs é a técnica de coloração diferencial mais comumente 

empregada em lagartos e segundo PORTER et al. (1991, 1994), fornece importantes 

caracteres para a compreensão das relações filogenéticas em diversos grupos de répteis. A 

localização das RONs pode, muitas vezes, ser um útil e confiável método para o 

estabelecimento das relações de parentesco entre espécies do mesmo grupo e, em certos 

casos, podem ser marcadores genéticos espécie-específicos. Estudos envolvendo 

hibridação in situ fluorescente, com a utilização de sondas ribossomais também podem 

fornecer importantes respostas quanto à distribuição das sequências de DNAr em lagartos, 

como na família Phrynosomatidae em que variações na localização da região de DNAr é 

caracter diagnóstico entre as espécies estudadas (PORTER et al. 1991, 1994). Variação na 

localização também foi observada em lagartos do gênero Gymnodactylus, onde a 

localização da RON é caracter diagnóstico entre as espécies G. geckoides e G. darwinii

(PELLEGRINO, 1998). ODIERNA et al. (1987), também utilizaram a identificação das 

Ag-RONs em três sub gêneros de lacertídeos, possibilitando a elevação dessas categorias 

a gêneros distintos e fornecendo dados úteis para a compreensão das relações 

filogenéticas em toda a família. 

As Ag-RONs em lagartos geralmente estão presentes em um único par. Em 

espécies portadoras do cariótipo 2n=36 (12M+24m), considerado ancestral nos Squamata, 

as RONs geralmente se encontram associadas às constrições secundárias localizadas na 

região distal do braço longo do par 2. Entretanto, variações tanto na localização quanto no 

número foram relatadas, podendo fornecer importantes caracteres diagnósticos em 

diversas espécies, como no caso das espécies do gênero Tropidurus (Figura 10).
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Figura 10. Variação interespecífica na localização das Ag-RONs em espécies do gênero 

Tropidurus (a, b, c); Variação interindividual quanto ao número na espécie T. 

torquatus (d, e) (KASAHARA et al., 1996).

Múltiplas Ag-RONs foram encontradas em representantes das famílias Anguidae 

(SANTOS, 2002), Gekkonidae (KING, 1984, PELLEGRINO et al., 1997) e 

Gymnophthalmidae (YONENAGA-YASSUDA et al., 1995; YONENAGA-YASSUDA 

& RODRIGUES, 1999; PELLEGRINO et al., 1999b).

I.3.3. Padrões longitudinais de bandamento 

Ao contrário do que ocorre em outros vertebrados como mamíferos e aves, nos 

répteis é muito difícil se obter padrão de bandas G, existindo raros resultados satisfatórios 

na literatura, como no complexo de espécies Gehyra variegata-punctata (Gekkonidae), 

em que foram reconhecidas várias raças cromossômicas e foi possível sugerir que a fusão 

cêntrica é o principal tipo de rearranjo cromossômico responsável pelas variações 

cromossômicas observadas no grupo (KING, 1981). 
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A dificuldade na obtenção de padrões de bandas G é atribuída à estrutura dos 

cromossomos dos lagartos. Dessa forma, somente com os avanços na técnica de cultura 

de fibroblastos, padrões longitudinais de bandamento foram obtidos pela incorporação da 

5’-Bromodeoxiuridina (5-BrdU), uma substância análoga à timidina, que se incorpora nas 

regiões ricas em AT. A descrição do padrão de bandas R em lacertílios obtidos por 

incorporação de 5-BrdU e 5-FudR (5´-Fluordeoxiuridina) em cultura de fibroblastos é 

rara na literatura, existindo dados para algumas espécies de geconídeos (PELLEGRINO 

et al., 1995, 1997; VOLOBOUEV et al., 1993; VOLOBOUEV & INEICH, 1994; 

SANTOS et al. 2003), tropidurídeos (KASAHARA et al., 1987a,b, 1996; YONENAGA-

YASSUDA et al., 1988; RODRIGUES et al., 1989; PELLEGRINO et al., 1994; 

BERTOLOTTO et al., 1996), policrotídeos (PELLEGRINO et al., 1999a; 

BERTOLOTTO et al., 2001, 2002), microteídeos (YONENAGA-YASSUDA et al., 1996,

PELLEGRINO et al., 1999b, c) e teídeos (SANTOS et al., 2007). 

No entanto, é evidente a limitação desta técnica na obtenção de bandas 

longitudinais em microcromossomos, mas mesmo assim os padrões de bandas R 

possibilitaram a: 

Identificação precisa dos pares de homólogos, principalmente dos de maior 

tamanho, contribuindo no estabelecimento de homeologias e comparações entre 

diferentes espécies, favorecendo a compreensão dos rearranjos ocorridos durante 

a evolução cromossômica do grupo. Por exemplo, padrões de bandas R de alta 

resolução em microteídeos neotropicais dos gêneros Procellosaurinus e

Vanzossaura estudados por YONENAGA-YASSUDA et al. (1996).

Identificação de sítios frágeis que podem estar envolvidos no processo de 

diferenciação cariotípica, como nas espécies de geconídeos neotropicais 
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Gonatodes humeralis e G. hasemani, 2n=32, em relação a espécie Coleodactylus 

amazonicus, 2n=36 (SANTOS et al. 2003).

Identificação de cromossomos supernumerários que, por apresentarem, 

geralmente, replicação tardia de DNA, são fracamente corados, como nas 

espécies Gymnodactylus geckoides (PELLEGRINO, 1998), Micrablepharus

maximiliani (YONENAGA-YASSUDA & RODRIGUES 1999) e Enyalius

bilineatus (BERTOLOTTO et al., 2002). Entretanto, na espécie Nothobacchia

ablephara (PELLEGRINO et al., 1999c) o cromossomo B não apresentou 

padrão tardio de replicação. BERTOLOTTO et al. (2004) apresentam uma 

revisão sobre cromossomos supernumerários nos lagartos. 

I.3.4. Determinação do sexo e cromossomos sexuais em lagartos 

Nos lagartos, dois tipos de determinação sexual são observados: ambiental e 

genotípica. A determinação ambiental foi descrita para apenas 24 espécies pertencentes às 

famílias Agamidae, Anguidae, Eublepharidae, Gekkonidae, Iguanidae, Lacertidae e 

Varanidae. Nesses lagartos, a temperatura exerce um papel crítico na embriogênese, 

influenciando a diferenciação gonadal. Segundo classificação sugerida por EWERT & 

NELSON (1991), ocorrem dois tipos de determinação sexual por temperatura em 

lagartos:

Padrão onde baixas temperaturas de incubação produzem fêmeas e altas 

temperaturas, machos; 

Padrão onde temperaturas extremas (tanto baixas quanto altas) produzem 

fêmeas e temperaturas medianas, machos. 
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Na família Anguidae, a espécie Elgaria multicarinata parece apresentar 

determinação sexual dependente da temperatura (LANGERWERF, 1984), apesar desse 

estudo ser questionável (JANZEN & PAUKSTIS, 1991). Em geconídeos, as espécies 

Eublapharis macularius (WAGNER, 1980), Gekko japonicus (TOKUNAGA, 1985), 

Hemitheconyx caudicinatus (WAGNER, 1980), Phelsuma sp (MCKEOWN, 1984) e em 

seis espécies do gênero Tarentola (NETTMANN & RYKENA, 1985) a determinação 

sexual é dependente da temperatura. Em teídeos não há estudos sobre a influência da 

temperatura na determinação sexual. 

É importante ressaltar que estudos envolvendo a influência da temperatura na 

diferenciação do sexo em lagartos são muito raros, tendo sido aplicados em somente 52 

espécies (de um total de 4100), onde destas 24 espécies apresentaram determinação 

sexual dependente da temperatura (VIETS et al., 1994). Assim, o número de espécies 

portadoras deste tipo de determinação sexual deve estar subestimado. 

A maioria das espécies de lagartos, aparentemente, apresenta determinação do 

sexo do tipo genotípica, onde são os genes que exercem papel crucial neste processo. 

Estudos citogenéticos têm demonstrado que, em grande parte das espécies que 

apresentam esse tipo de determinação sexual, não existem cromossomos sexuais 

diferenciados. No entanto, alguns fatores devem ser levados em consideração na 

avaliação deste dado, pois a maioria das espécies de lagartos são desconhecidas do ponto 

de vista citogenético e existem dificuldades na obtenção de boas preparações 

cromossômicas e na detecção dos cromossomos sexuais, que podem ser 

microcromossomos, como em Tropidurus cujas espécies apresentam mecanismo 

cromossômico de determinação sexual do tipo XX:XY, porém foram consideradas por 

muito tempo como possuindo cariótipos não diferenciados entre os sexos pois os 

cromossomos sexuais são microcromossomos (KASAHARA et al.,  1996). 
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De um modo geral, das cerca de 20% de espécies de lagartos cariotipadas, em 

aproximadamente 25% destas, a presença de cromossomos sexuais pôde ser comprovada. 

Nestas espécies, dois tipos de mecanismos cromossômicos de determinação do sexo 

ocorrem. O primeiro é aquele em que a heterogametia ocorre em machos (sistema 

XX:XY), como na espécie Liolaemus lutzae (BERTOLOTTO et al. 1996 – Figura 11 A) 

e o outro é aquele em que o par heterogamético é observado em fêmeas (sistema ZZ:ZW), 

como na espécie Phyllodactylus marmoratus (KING & ROFE 1976 – Figura 11 B). 

Devido a translocações entre cromossomos sexuais e autossomos (BICKHAM, 1984), 

sistemas múltiplos de determinação sexual são observados, como na espécie Polychrus 

acutirostris que apresenta o sistema X1X1X2X2:X1X2Y (BERTOLOTTO et al., 2001 – 

Figura 11 C) e na espécie Lacerta vivipara que apresenta o sistema Z1Z1Z2Z2:Z1Z2W

(ODIERNA et. al., 2001). 

A)

B)

C)

Figura 11. Exemplos de espécies com mecanismo de determinação cromossômico do sexo. A) 
Sistema XX:XY em Liolaemus lutzae (BERTOLOTTO et al., 1996); B) Sistema ZZ:ZW em 
Phyllodactylus marmoratus (KING & ROFE., 1976); C) Sistema múltiplo X1X1X2X2: X1X2Y
em Polychrus acutirostris (BERTOLOTTO et al. 2001). 
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Cromossomos sexuais Y ou W muitas vezes são heterocromáticos, apresentando-

se intensamente corados quando submetidos à técnica de bandamento C, apesar deste 

padrão não ser observado em algumas espécies (Tabela1). Acredita-se que entre os 

lagartos, os cromossomos sexuais tenham surgido inúmeras vezes (OLMO, 1986). 

I.3.5. Partenogênese e poliploidia 

Outro tema muito interessante abordado pela citogenética de lacertílios é a 

ocorrência de populações de lagartos unissexuais que se reproduzem 

partenogeneticamente. O termo partenogênese foi cunhado por OWEN, em 1849 (do 

grego:  = virgem; e  = origem) e quer dizer reprodução virginal. Esse 

mecanismo reprodutivo se expressa de forma diferenciada entre os diversos grupos de 

metazoários, o que reflete uma condição filogenética independente, cuja homoplasia é a 

capacidade de formar descendência a partir unicamente do material genético contido na 

célula germinativa da gônada feminina. 

SUOMALAINEN et al. (1987) propõe três tipos de partenogênese: 

a) Haplóide: Quando os indivíduos são originados a partir de óvulos haplóides. 

Ocorre em nemátodos, rotíferos, homópteros, coleópteros, himenópteros 

e aracnídeos. 

b) Apomítica: Quando o conjunto cromossômico não sofre redução meiótica. 

Ocorre em cnidários, platelmintos, nemátodos, insetos, aracnídeos, 

rotíferos, moluscos, anelídeos, crustáceos e peixes. 

c) Automítica: Os cromossomos se emparelham no zigóteno, ocorre o crossing

over e eles formam bivalentes. A seguir ocorre a redução meiótica e a 

diploidia é restaurada por um dos seguintes processos: fusão dos núcleos 

polares ou dos núcleos de clivagem, formação de um núcleo de 
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restituição, endomeiose ou  duplicação pré-meiótica. Ocorre em insetos, 

aracnídeos, anelídeos, salamandras e répteis. 

Com base nessa classificação, percebemos que os fenômenos citológicos formam 

a base para o entendimento da natureza da reprodução partenogenética e por essa razão, 

diversos estudos realizados entre as décadas de 30 a 80 buscaram sua compreensão. No 

entanto, com as dificuldades envolvidas na análise da formação dos oócitos, tais estudos 

foram escassos, se limitando a poucos organismos e desapareceram a partir do final da 

década de 80. 

WHITE et al. (1977) destaca que nos Metazoa estes fenômenos citológicos 

responsáveis pela partenogênese, não apresentam um padrão de expressão claro, sendo, 

portanto, de difícil detecção. Tais dificuldades aumentam, quando associadas com a 

aparente diversidade de tipos citológicos observados (haplóide, apomítico, automítico), os 

quais ocorrem muitas vezes dentro de um mesmo grupo como Insecta ou Arachnida.

Nos lagartos, são raros os estudos buscando compreender a base citológica da 

partenogênese. CUELLAR (1971), estudando a espécie partenogenética Aspidoscelis 

uniparens, não encontrou indícios de alterações meióticas, devido às dificuldades 

envolvidas na obtenção e análise das divisões primárias dos oócitos, e atribuiu a 

manutenção da diploidia a eventos pré-meióticos de restituição, considerando mais 

provável a duplicação pré-meiótica, caracterizando os lagartos como automíticos 

(SUOMALAINEN et al. 1987). No entanto, CUELLAR aponta para a incorporação do 

2o. corpúsculo polar ou a não disjunção (fenômeno apomítico), como alternativas 

possíveis à duplicação pré-meiótica. PECCININI-SEALE (1987), também comprovaram 

a origem pré-meiótica do mecanismo e, com as mesmas opções de mecanismos, 

preferiram apontar a fusão do 2o. corpúsculo polar como o processo mais provável. 
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HARDY et al. (1989) também buscaram a elucidação de tais mecanismos para a espécie 

Gymnophthalmus underwoodi não encontrando resultados precisos. 

Em ambos mecanismos pré-meióticos automíticos (duplicação e fusão nuclear), 

o número cromossômico é reduzido normalmente através de meiose e, como somente 

cromossomos homólogos são emparelhados, o processo é geneticamente equivalente à 

apomixia (não disjunção) e o nível de heterozigosidade é mantido. Um caso recente de 

partenogênese facultativa na espécie de cobra Python molorus bivittatus (GROOT et al. 

2003), ilustra bem tal processo, que não altera a heterezigozidade do embrião. Como a 

espécie apresenta sistema de determinação sexual do tipo ZZ:ZW (onde a fêmea é o sexo 

heterogamético), e a prole era apenas constituída de fêmeas, os autores propuseram 

mecanismos como fusão do núcleo de clivagem, fusão do 1o. corpúsculo polar com o 

núcleo do oócito secundário e duplicação pré meiótica, responsáveis pela manutenção da 

heterozigosidade. 

DAWLEY & BOGART (1989) apresentam uma listagem dos répteis unissexuais 

conhecidos, principalmente nas famílias Teiidae e Gekkonidae, envolvendo diversos 

aspectos tais como ecologia, relações de parentesco, distribuição, diversidade, possíveis 

origens e descrições de alguns cariótipos. Constam também dados citogenéticos de 

populações bissexuais e unissexuais de Cnemidophorus provenientes da Amazônia. Neste 

gênero, CASE (1990) descreve a coexistência de espécies que se reproduzem dos dois 

modos, demonstrando o equilíbrio adaptativo dos dois tipos de reprodução. 

A maioria das espécies de lagartos unissexuais, especialmente as pertencentes ao 

gênero Aspidoscelis (WRIGHT, 1978; DESSAUER & COLE, 1989; SITES et al., 1990),

parecem ter se originado por hibridação entre espécies que não representam, 

necessariamente, grupos irmãos. De acordo com a teoria da hibridação, os híbridos 

diplóides são formados primeiro e essa hibridação de algum modo propicia o 
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desenvolvimento da partenogênese nos híbridos diplóides (LOWE & WRIGHT 1966; 

SCHULTZ, 1967). A subseqüente fecundação do ovócito não reduzido, hipoteticamente 

produzido pelo híbrido diplóide partenogenético recém surgido, com o espermatozóide 

haplóide normal de uma das espécies parentais origina triplóides. A poliploidia em 

lagartos foi observada em cerca de 30 espécies das famílias Gekkonidae, Teiidae e 

Gymnophthalmidae, onde ocorre sempre na forma triplóide. 

Exemplo deste processo pode ser encontrado em algumas espécies de lagartos 

teídeos do gênero Aspidoscelis. A espécie partenogenética diplóide A. tessalatus surgiu a 

partir de hibridações entre A. tigris e A. septemvittatus. A seguir, populações triplóides de 

A. tessalatus surgiram por uma nova hibridação da forma diplóide partenogenética com 

uma terceira espécie A. sexlineatus (WRIGHT & LOWE, 1968). A ocorrência de 

triplóides também foi descrita por PELLEGRINO et al., 2003 para a espécie Leposoma

percarinatum da família Gymnophthalmidae (Figura 12), onde a origem da triploidia 

parece estar relacionada a eventos de hibridação, mas a população diplóide ancestral 

ainda não foi encontrada. 

Figura 12. Cariótipo de Leposoma percarinatum, 3n=66 (PELLEGRINO et al., 2003). 
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Diversos trabalhos têm relatado a ocorrência de partenogênese espontânea em 

espécies de lagartos, como no geconídeo Lepidodactylus lugubris (PASTEUR et. al., 

1987), Lepidophyma flavimaculatus da família Xantusiidae (BEZY & SITES, 1987), na 

espécie de microteídeo Gymnophthalmus underwoodii (YONENAGA-YASSUDA et al., 

1995), em uma população da espécie Liolaemus chiliensis (LAMBOROT & ALVAREZ-

SARRET, 1989) e na espécie Varanus komodoensis (WATTS et al. 2006). Nesses casos, 

a origem desse mecanismo parece ter sido espontânea a partir de uma população ancestral 

bissexual, assim como já relatado em diversas espécies de serpentes que apresentam 

partenogênese facultativa, e não híbrida. 

Segundo CUELLAR (1974), existem diversos fatos que corroboram ambas as 

hipóteses, apesar de uma maior quantidade de dados apontar a origem espontânea (ou 

uma combinação de ambos mecanismos) como mais provável. 

I.4. Citogenética de teídeos 

A família Teiidae, que ocorre exclusivamente no continente americano, 

apresenta cerca de 70% de suas 105 espécies com cariótipos descritos. Os dados 

citogenéticos encontrados nessa família revelaram duas fórmulas cariotípicas distintas 

permitindo o estabelecimento de dois grupos citogenéticos (GORMAN, 1973): Dracaena

(que corresponde à subfamília Tupinambinae) e Ameiva (subfamília Teiinae), o que foi 

corroborado posteriormente pelos dados morfológicos de PRESCH (1974) e ESTES 

(1988).

Os Tupinambinae apresentam número diplóide variando de 2n=34 a 38 

(GORMAN, 1973), formados por 10 ou 12 macrocromossomos metacêntricos e 

submetacêntricos e por 22 a 26 microcromossomos. É descrita também, para diversas 

espécies da subfamília, constrição secundária na região subtelomérica do braço longo do 
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par 2. Essa constituição cariotípica é muito similar à fórmula 12 macrocromossomos e 24 

microcromossomos (12M + 24m) observada em três das quatro infra-ordens de lagartos 

(Anguimorpha, Iguania e Scincomorpha), assim como em algumas espécies de serpentes 

e anfisbenas, o que levou diversos autores (GORMAN & ATKINS, 1967; PAULL et al.,

1976 e BICKHAM, 1984), a considerar este cariótipo como ancestral de todos os 

Squamata. Com base nestes dados, OLMO (1986) sugere que a subfamília Tupinambinae 

ocupa posição basal entre os Teiidae. 

As espécies da subfamília Teiinae apresentam número diplóide variando de 

2n=46 a 56 cromossomos, geralmente acrocêntricos, sem distinção clara entre macro e 

microcromossomos. GORMAN (1973) sugere que um cariótipo com 2n = 50 (como o 

observado em Ameiva ameiva e Kentropyx calcarata) seria o primitivo para este grupo e 

teria se originado a partir da fissão cêntrica dos macrocromossomos de um cariótipo 

ancestral dos Tupinambinae.

Na subfamília Teiinae, os gêneros Aspidoscelis e Cnemidophorus estiveram até o 

trabalho de REEDER et al. (2002) reunidos no mesmo gênero (Cnemidophorus) e são os 

mais diversos dentre os lagartos teídeos. O gênero Aspidoscelis ocorre na América do 

Norte e Central e engloba, com base em dados cromossômicos e morfológicos, cinco 

grupos de espécies, muitas delas partenogenéticas e poliplóides: 

Grupo cozumela (FRITZ, 1969): Compreende três espécies partenogenéticas 

diplóides, originadas a partir de A. maslini (2n=47), resultado de hibridizações 

entre espécies do grupo deppei (2n=50) e sexlineatus (2n=44).

Grupo deppei (LOWE et al., 1970): Abrange quatro espécies, com 2n=52 

cromossomos acrocêntricos e constrição secundária no segundo ou terceiro par de 

maior tamanho. Para o autor este seria o cariótipo ancestral para o grupo, por ser 

mais semelhante ao das espécies dos gêneros Ameiva e Kentropyx.
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Grupo sexlineatus (LOWE et al., 1970): Abrange pelo menos 21 espécies, com 

2n=46 cromossomos com um par metacêntrico grande, portador de uma constrição 

secundária na região terminal do braço longo, presente também em pelo menos 

dois pares intermediários com dois braços. Possui seis espécies partenogenéticas 

diplóides e triplóides. 

Grupo tigris (LOWE et al., 1970): Abrange a espécie A. tigris e suas diversas 

subespécies. Possuem 2n=46 cromossomos com três pares metacêntricos ou 

submetacêntricos maiores, com uma constrição secundária terminal em um dos 

braços do par 2. A maioria dos demais pares, incluindo microcromossomos, 

também apresentam dois braços. Existem populações partenogenéticas diplóides e 

triplóides. 

Grupo tesselatus (LOWE et al., 1970): Duas espécies partenogenéticas diplóides 

pertencem a esse grupo. Em uma delas ocorrem também populações triplóides. A 

origem destas espécies deve-se à hibridização entre uma população parental de A.

tigris com A. inorantus (pertencente ao grupo sexlineatus).

O gênero Cnemidophorus possui 18 espécies amplamente distribuídas na América 

do Sul e com poucas na América Central, divididas em quatro complexos: 

o Complexo lacertoides: Compreende a espécie C. lacertoides, que se distribui do 

sul do Brasil à Argentina, Uruguai e Paraguai. Possui 2n=50 com o terceiro 

par submetacêntrico e constrição secundária telomérica distal no par 1. 

Segundo COLE et al.(1979), do ponto de vista cromossômico este complexo 

está mais relacionado com as espécies de Ameiva e Kentropyx, do que com 

outras espécies de Cnemidophorus. As demais espécies C. vacariensis, C. 

serranus e C. tergolaevigatus são desconhecidas do ponto de vista 

citogenético.
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o Complexo lemniscatus: Abrange cinco espécies distribuídas pela Amazônia e 

Guianas. Possuem 2n=50, com o primeiro par submetacêntrico e com uma 

constrição secundária na região terminal de seu braço longo, associada à 

região organizadora de nucléolo (PECCININI-SEALE & ALMEIDA, 1986). 

Ao contrário de LOWE (1970), GORMAN (1973) considera este grupo de 

Cnemidophorus mais primitivo, por compartilhar mais semelhanças 

cariotípicas com as espécies dos gêneros Ameiva e Kentropyx. Variações neste 

cariótipo básico foram observadas em populações unisexuais (2n=48) e 

algumas bissexuais de C. lemniscatus por PECCININI-SEALE & FROTA-

PESSOA (1974), que descreveram cinco citótipos. Três de suas espécies são 

partenogenéticas, com populações diplóides e triplóides (C.

pseudolemniscatus, C. cryptus e C. lemniscatus) as demais bisexuais (C.

gramivagus e C. arenivagus).

o Complexo ocellifer: Compreende seis espécies, onde C. ocellifer é amplamente 

distribuída pelo Brasil ao sul do Rio Amazonas até o norte da Argentina. As 

demais espécies (C. nativo, C. littoralis, C. abaetensis, C. mumbuca e C. 

parecis) possuem distribuição geográfica restrita. Possuem 2n=50 ou 48, com 

a maioria dos pares com dois braços, e a espécie C. nativo é partenogenética e 

diplóide (ROCHA et al. 1997).

o Complexo murinus: Compreende a espécie tipo de Cnemidophorus (C.

murinus), C. nigicolor e C. vanzoi, encontradas no norte da América do Sul e 

América Central. 

Como apresentado, diversas espécies novas de Cnemidophorus têm sido 

descritas para a região neotropical, refletindo a carência de estudos para os animais desta 

região. COLE & DESSAUER (1993), ainda sugerem que estudos de genética 
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comparativa envolvendo amostras de populações isoladas de Cnemidophorus devam 

revelar mais espécies crípticas dentro do complexo lemniscatus, como também aponta 

RODRIGUES (1987) em relação às espécies brasileiras do complexo ocellifer,

ressaltando a necessidade de estudos multidisciplinares para a compreensão de eventos 

biogeográficos ocorridos na região tropical, bem como para uma melhor avaliação da 

nossa biodiversidade. 

Apesar de muitas espécies de teídeos terem sido estudadas citogeneticamente, 

para somente 10% dispõe-se de dados em coloração diferencial. PECCININI-SEALE & 

ALMEIDA (1986) observaram nos Teiinae Ameiva ameiva e Cnemidophorus

lemniscatus, de diferentes localidades brasileiras, variação no número e na localização das 

RONs. Entretanto, SCHMID & GUTTENBACH (1988), SANTOS et al. (2007) e 

VERONESE et al. (2003) apontam a localização das RONs em Ameiva ameiva na região 

telomérica de somente um par cromossômico mediano (par 7). Já na espécie Ameiva 

auberi, PORTER et al. (1991), utilizando hibridação in situ fluorescente com sonda 

ribossomal, localizaram a região de DNAr em um par de microcromossomos. SANTOS et 

al. (2007) descreve as Ag-RONs de Kentropyx calcarata, K. paulensis e K. vanzoi na 

região distal do braço longo do par 1 e para a espécie Cnemidophorus ocellifer na região 

distal do braço longo do par 5, mostrando que a distribuição das RONs em lagartos da 

subfamília Teiinae é um caracter muito útil e informativo do ponto de vista filogenético, 

podendo caracterizar diversos gêneros de teídeos neotropicais. Além disso, também 

corrobora a hipótese de parafiletismo entre as espécies sul-americanas e as centro e norte-

americanas do gênero Ameiva proposta por REEDER et al. (2002), com base em dados 

moleculares. 

Entretanto, ROCHA et al. (1997), apresentam dados citogenéticos para a espécie 

Cnemidophorus nativo (2n=48), incluindo dados de RONs múltiplas e bandamento C que 
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o único cariótipo apresentado que pretende mostrar a localização das RONs, não exibe 

qualidade confiável e o bandamento C não é mostrado. 

A técnica de bandamento C foi aplicada à espécie Cnemidophorus laredoensis, 

com o objetivo de auxiliar a elucidação da origem dessa espécie partenogenética 

(BICKHAM et al., 1976), e em Cnemidophorus tigris, juntamente com padrões de 

bandamento G, para uma melhor compreensão da origem do mecanismo de determinação 

cromossômica do sexo (XX:XY) observado nesta espécie e que é o único descrito para 

teídeos (BULL, 1978). 

Diversos mecanismos Robertsonianos parecem estar envolvidos na diferenciação 

das duas subfamílias de Teiidae, assim como nos diversos grupos de espécies do gênero 

Cnemidophorus (OLMO, 1986), mas a falta de informações para diversas espécies e 

diferentes populações, dificulta a compreensão da evolução cromossômica do grupo. 

Além disso, deve-se ter muito cuidado no estabelecimento de homologias cromossômicas 

e rigor na aplicação da metodologia cladística para a compreensão da evolução 

cromossômica de um grupo. 

Um bom exemplo do problema enfrentado pode ser observado no trabalho de 

VERONESE et al. (2003), que propõe que, tendo em vista a presença de alguns pares de 

microcromossomos com dois braços na maioria de espécies de teídeos estudada até o 

momento, “a presença de uma média de três pares de microcromossomos metacêntricos 

pode, portanto, ser sugerida como um marcador para esta família de lagartos”. Na 

verdade, a classificação morfológica de microcromossomos é subjetiva, uma vez que 

depende diretamente da qualidade das preparações, como pode ser notada pela proposta 

do autor de “uma média”. Além disso, não existe nenhuma garantia de homologia entre os 

microcromossomos. Outro equívoco pode ser atribuído à falta de um grupo externo para 

se determinar uma sinapomorfia (“média de três microcromossomos”) à família. 
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Considerando os cariótipos de lacertídeos e gymnophthalmídeos (grupos irmãos da 

família Teiidae) e mesmo de outras espécies portadoras de cariótipo ancestral como 

Enyalius (BERTOLOTTO et al., 2002), que pertence à infra-ordem Iguania, e Ophiodes

striatus (SANTOS, 2002), que pertence à infra-ordem Anguimorpha, descritos na 

literatura, verificam-se a presença de microcromossomos com dois braços, o que 

classificaria estes caracteres, uma vez homólogos, como plesiomórficos. 

Tabela 2. Revisão bibliográfica dos estudos citogenéticos em lagartos da família Teiidae.  

Espécie Número 
diplóide

NF
Coloração
Diferencial 

Referência 

Ameiva

ameiva*
50 50

RON,
DA/MM

MATTLEY, 1933; PECCININI, 1969, 
PECCININI-SEALE, 1972; PECCININI-

SEALE & ALMEIDA, 1986; GORMAN, 
1970; BEÇAK et al., 1972; SCHMID & 

GUTTENBACH, 1988; SITES et al.,
1990; VERONESE et al., 2003. 

A. auberi 30, 50 50 FISH rib. PORTER et al., 1991 
A.
chrysolaema 

50 56 - GORMAN, 1970; DE SMET, 1981 

A. dorsalis* 50 54 - GORMAN, 1970 
A. exsul 50 50 - GORMAN, 1970 
A. maynardi 50 54 - GORMAN, 1970 
Callopistes
exsanguis*

70, 71 
73,
74

- COLE et al., 1979 

C.
flavipunctatus
*

38 50 - GORMAN, 1970 

C. maculates* 38 50 - GORMAN, 1970; NAVARRO et al., 1981 
Aspidoscelis
arenivagus

50 52 - MARKEZICH et al., 1997 

A. angusticeps 44, 46 
48,
50

-
LOWE et al., 1970; MANRIQUEZ-

MORAN et al., 2000 
A. arubensis 50 52 - MARKEZICH et al., 1997 
A. burti 46 48 - LOWE et al., 1970 
A. calidipes 46 48 - LOWE et al., 1970 
A. communis 46 48 - LOWE et al., 1970 
A. costatus 46 48 - LOWE et al., 1970 

A. cozumelus 49, 50 
49,
50

-
LOWE et al., 1970; MANRIQUEZ-

MORAN et al., 2000 

A. deppei 50, 52 
50,
52

-
LOWE et al., 1970; MANRIQUEZ-

MORAN et al., 2000 

A. exsaguis 46 48 RON
LOWE et al., 1970; WARD & COLE, 

1986
A.
flagellicaudas

46 48 - LOWE et al., 1970 
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Espécie Número 
diplóide

NF
Coloração
Diferencial 

Referência 

A. gularis 46 48 -
LOWE et al., 1970; BICKHAM et al.,

1976
A. guttatus 52 52 - LOWE et al., 1970 
A. hyperythrus 52 52 - LOWE et al., 1970 

A. inoratus 46 48 RON
LOWE et al., 1970; WARD & COLE, 

1986
A. laredoensis 46 48 BC BICKHAM et al., 1976 
A.
lineatissimus

52 52 - LOWE et al., 1970 

A.
marmoratus

46 46 FISH rib. PORTER, 1991 

A. mastini 47 49 - LOWE et al., 1970 
A. mexicanus 46 48 - LOWE et al., 1970 
A. motaguae 46 48 - LOWE et al., 1970 
A.
neomexicanus

46 52 RON
LOWE & WRIGHT, 1966; LOWE et al.,

1970; WARD & COLE, 1986 
A. opatae 46 48 - LOWE et al., 1970 
A. parvisocius 46 48 - LOWE et al., 1970 
A. sacki 46 48 - LOWE et al., 1970 
A.
septemvittatus 

46 48 - LOWE et al., 1970 

A. sexlineatus 46, 50 48 -
MATTLEY, 1933; LOWE et al., 1970; 

BICKHAM et al., 1976 

A. sonorae 
46, 69 
(3n)

48 RON
GORMAN, 1970; LOWE et al., 1970; 

WARD & COLE, 1986 

A. tesselatus 
46, 69 
(3n)

50 RON
LOWE et al., 1970; WARD & COLE, 

1986, WALKER et al., 1997 

A. tigris tigris 
46,

XY/XX 
52

RON, BC, 
BG

COLE et al., 1969; GORMAN, 1970; 
BULL, 1978; WARD & COLE, 1986 

A. tigris 
aethiops

46 52 - LOWE et al., 1970 

A. t. 
estebanensis

46 52 - LOWE et al., 1970 

A. t. gracilis 46 52 - LOWE et al., 1970 
A. t. 
marmoratus

46 52 - LOWE et al., 1970 

A. t. maximus 46 52 - LOWE et al., 1970 
A. t. 
septentrionalis 

46 52 - LOWE et al., 1970 

A. tigris x C. 
sonorae

92 (4n) 104 - COLE et al., 1979 

A. uniparens 46 48 RON
LOWE et al., 1970; WARD & COLE, 

1986
A. velox 46 48 - LOWE et al., 1970 
Cnemidophor
us.
lacertoides*

50 52 -
COLE et al., 1979; VERONESE et al.,

2003

C.
lemniscatus*

75, 50, 
49, 48 

78,
52

RON

GORMAN, 1970; LOWE et al., 1970; 
PECCINI-SEALE & FROTA-PESSOA, 
1974; PECCININI-SEALE & ALMEIDA, 

1986; DESSAUER & COLE, 1989; COLE 
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Espécie Número 
diplóide

NF
Coloração
Diferencial 

Referência 

et al., 1993; VERONESE et al., 2003. 
C. lemniscatus 
splendidus*

50 52 - MARKEZICH et al., 1997 

C. murinus 50
50,
52

- LOWE et al., 1970; GORMAN, 1970 

C. nativo* 48 N/S RON, BC ROCHA et al., 1997 
Crocodilurus
lacertinus*

34 46 - GORMAN, 1970 

Dicrodon
guttulatum 

56 56 - GORMAN, 1970 

Dracaena
guianensis* 38 48 - GORMAN, 1970 

K. borckiana* 50 50 - COLE et al., 1995 
K. calcarata* 50 50 - COLE et al., 1995 
K. striata* 50 50 - COLE et al., 1995 
Tupinambis
nigropunctata
*

36, 38 
48/
50

-
PECCININI, 1969; GORMAN, 1970;    

DE SMET, 1981 

T. merianae* 36, 38 
48/
50

RON, BC 
MATTLEY, 1933; PECCININI, 1969; 
BEÇAK et al., 1972; DE SMET, 1981; 

VERONESE et al., 2003. 

T. teguixim* 36, 38 
48/
50

-
MATTLEY, 1933; PECCININI, 1969; 
BEÇAK et al., 1972; DE SMET, 1981 

Teius oculatus 54 62 RON VERONESE et al., 2003. 
Teius teyou 54 62 - GORMAN, 1970 

*=Ocorre no Brasil, NF= Número fundamental, N/S= dados não satisfatórios, RON= 
Identificação das Regiões Organizadoras de Nucléolo, DA/MM= distamicina, BC= 
Bandamento C, BG= Bandamento G, FISH rib.= Hibridação in situ fluorescente com sonda 
ribossomal.

I.5. Estudos moleculares em lacertílios 

Estudos moleculares, envolvendo o seqüenciamento de genes nucleares e 

mitocondriais, têm sido amplamente empregados desde a última década, revelando-se 

uma ferramenta bastante útil em estudos evolutivos. Os dados obtidos têm fornecido 

importantes subsídios à compreensão da estrutura de populações e fluxo gênico, 

hibridação, biogeografia, relações filogenéticas em diferentes grupos de vertebrados, além 

de identificar e orientar programas de conservação (MORITZ, 2002). 

O grande avanço dos estudos moleculares deve-se a dois fatores principais: O 
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desenvolvimento da técnica de reação em cadeia da polimerase (PCR – polymerase chain 

reaction) (MULLIS et al., 1986) que é uma técnica simples e barata, permitindo a 

aplicação de diversas técnicas moleculares a partir de uma pequena amostra genética. O 

segundo fator foi a grande quantidade de dados potencialmente informativos para a 

proposição de hipóteses filogenéticas, associada ao extenso conjunto de dados e modelos 

disponíveis sobre as transformações destes caracteres, assim como sobre a funcionalidade 

e herança de tais conjuntos genéticos. 

O seqüenciamento de DNA é um exemplo de ferramenta útil na investigação 

acerca da origem de novos alelos e locos, no traçado de genealogias alélicas, e na 

elucidação dos processos que geram a variabilidade observada nessas moléculas, como 

mutações, fluxo gênico, variação geográfica, hibridação. A variabilidade presente no 

material genético também permite avaliar as pressões seletivas envolvidas na evolução de 

tais moléculas, permitindo importantes considerações acerca de homoplasias e permitindo 

o emprego de políticas de conservação mais eficientes para os organismos estudados. A 

técnica de seqüenciamento de DNA é também útil na obtenção de grande quantidade de 

dados passíveis de emprego em estudos filogenéticos, em uma ampla gama de níves 

taxonômicos. Em tais estudos é crucial a escolha de um gene apropriado ao nível 

taxonômico a ser investigado, uma vez que os genes apresentam taxas de evolução 

diferentes entre si, e mesmo entre diferentes regiões dele mesmo. 

As bases púricas (A, G) e pirimídicas (C, T), constituem os caracteres multi-

estado codificados para emprego inferências filogenéticas e nesta abordagem a homologia 

de posição entre as bases é essencial para a atribuição correta da ancestralidade (HILLIS 

et al., 1996). Nesse ponto dois fatores devem ser levados em consideração: 1) As 

transições (mudanças que envolvem purinas-purinas e pirimídicas-pirimídicas) são mais 

comuns que as tranversões (purinas-pirimídicas e pirimídicas-purina), uma vez que tais 



Introdução 44

mutações não geram distorções na molécula do DNA, que seriam mais facilmente 

detectadas pelo sistema reparo, e assim tendem a se acumular, podendo ocasionar 

saturação (homoplasia) em vários sítios, especialmente em estudos envolvendo genes de 

evolução rápida e espécimes distantes; 2) Uma vez que o código genético é degenerado, 

as mutações tendem a se acumular em sítios onde não ocorrem alterações no aminoácido 

codificado, em especial na 3a posição dos códons, podendo gerar saturações. 

Além das diferenças entre as taxas de mutações entre as bases e posições do 

códon, as taxas de mutação variam entre as regiões codificadoras e não codificadoras, 

entre os genes e entre as diferentes regiões de um mesmo gene. Como regra geral, quanto 

maiores forem as restrições funcionais, menores serão as taxas evolutivas, mas outros 

fatores como a estrutura terciária da proteína também exercem influência sobre a taxa de 

mutação local. 

Podemos perceber então que na escolha da região nucleotídica a ser estudada é 

essencial atentar ao grau de divergência entre os táxons que se deseja estudar e assim, 

optar por seqüências que apresentarão grau de variabilidade informativa para o problema 

a ser abordado. Os genes a serem estudados podem ser do DNA nuclear ou do DNA 

mitocondrial que apresentam uma série de vantagens e desvantagens dependendo do 

problema a ser estudado, como veremos a seguir. 

I.5.1. Seqüenciamento de genes nucleares em lacertílios 

Os genes nucleares apresentam em geral taxas mais lentas que os genes 

mitocondriais e são empregados principalmente no estudo de divergências mais antigas. 

As seqüências nucleares podem também servir como marcadores independentes das 

seqüências mitocondriais em abordagens intragenéricas. No entanto, a pouca quantidade 
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de DNA alvo, a presença de íntrons, a presença de pseudogenes, a herança biparental e a 

recombinação podem ser fatores que dificultam a utilização desse tipo de marcadores. 

As hipóteses filogenéticas para os Squamata, propostas com base em dados 

moleculares, são um exemplo da aplicação das seqüências nucleares na elaboração de 

propostas filogenéticas, e que tendem a apresentar diferentes topologias em relação às 

propostas de relacionamento a partir de dados morfológicos. SAINT et al. (1998)

apresentou uma hipótese filogenética para os Squamata com base em seqüência do gene 

nuclear c-mos e posteriormente HARRIS et al. (2001) e HARRIS (2003) utilizando essa 

mesma matriz de dados, mas analisando criteriosamente os vieses de utilização de 

códons, detectaram problemas no uso deste gene para inferências filogenéticas, uma vez 

que a taxa de mutação deste gene dentro da família Teiidae e Gymnophthalmidae é muito 

mais alta que nos demais Squamata, levando à saturação da terceira posição dos códons. 

Lagartos do gênero Leposoma, por exemplo, tem 80% de GC na terceira posição, contra 

uma média de 39.8% nos demais Squamata e 57,8% do grupo externo (Chelodina, Elseya 

e Crocodylus), o que explicaria o posicionamento basal da família Teiidae dentro dos 

Squamata recuperadas nas filogenias de SAINT et al. (1998), HARRIS et al. (2001) e 

HARRIS (2003). Assim a infra-ordem Scincomorpha ficou parafilética, com Lacertidae 

grupo irmão de Amphisbaenidae e Scincidae com Cordylidae, Gerrhosauridae e 

Xantusiidae. Gekkota permaneceu monofilético, assim como Ophidia (Serpentes) e 

Iguania.

TOWNSEND et al (2004) acrescentaram seqüência parcial de 2750 pb do gene 

nuclear RAG-1 e seqüência parcial de 1500 pb do gene mitocondrial ND2 à seqüência do 

c-mos, empregada nos trabalhos citados anteriormente, para propor uma hipótese 

filogenética para os Squamata. A topologia obtida foi praticamente a mesma, mas o uso 

dos demais genes conseguiu reposicionar os teídeos + gimnophthalmídeos como grupo 
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irmão dos lacertídeos mais os anfisbenídeos (Figura 13), compensando de certo modo os 

vieses de uso de códons detectados por HARRIS (2003) para o gene c-mos em lagartos 

teídeos. 

Figura 13. Relações filogenéticas em Squamata baseadas em dados de seqüência do genes 

nucleares c-mos e RAG-1 e do gene mitocondrial ND2 (TOWNSEND et al., 2004).

Assim, podemos perceber que a sistemática dos Squamata em níveis mais basais 

está em constante revisão. Com a aplicação de dados moleculares, diversos grupos 

hierárquicos que se julgavam monofiléticos com base em dados morfológicos, têm sido 

apontados como parafiléticos, desde os Scleroglossa e da infra-ordem Scincomorpha, até 

diversos gêneros e espécies. 
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I.5.2. Seqüenciamento de genes mitocondriais em lacertílios 

O DNA mitocondrial apresenta várias características que o tornam uma 

importante ferramenta para estudos evolutivos, como o fato de apresentar, 

predominantemente herança uniparental (materna) (LANSMAN et al., 1983), ausência de 

recombinação (CLAYTON, 1992), ausência de íntrons, múltiplas cópias em uma única 

célula e taxas evolutivas de 5 a 10 vezes mais rápida que o genoma nuclear (BROWN et

al., 1982). As altas taxas de substituição nucleotídica nas mitocôndrias podem ser 

atribuídas a altas taxas de mutação decorrente de excesso de resíduos metabólicos, uma 

vez que as mitocôndrias são as organelas responsáveis pela produção e conservação da 

energia, baixa fidelidade na replicação e ausência de mecanismos de reparo (LI, 1997). 

Dessa maneira, seqüências mitocondriais são bastante empregadas em estudos de 

genética de populações, onde a filogenia dos genes juntamente com a biogeografia das 

populações permite inferências sobre a estrutura genética das mesmas, incluindo taxa de 

migração, fluxo gênico, redução de heterozigozidade e introgressão, entre outras 

informação, assim como estudos de diversidade e evolução interespecífica. 

I.5.3. Múltiplos conjuntos de dados em análises combinadas 

Caracteres de diversas naturezas têm sido combinados em análises filogenéticas 

de lacertílios, como diferentes genes mitocondriais, nucleares ou ambos (PELLEGRINO 

et al., 2001; HARRIS, 2003; TOWNSEND et al., 2004; WHITING et al., 2006), como 

combinações entre eles e caracteres morfológicos (FROST et al., 2001; REEDER et al., 

2002; RODRIGUES et al. 2005) e mesmo com dados citogenéticos (FLORES-VILLELA

et al., 2000). Existem controvérsias quanto à análise concatenada de caracteres de fontes 

distintas (HUELSENBECK et al., 1996), no entanto, uma análise de incongruência entre 
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as propostas filogenéticas individuais pode facilmente auxiliar a proposição de hipóteses 

mais robustas (SITES et al., 1996). 

I.6. Estudos moleculares em teídeos 

Em teídeos existem poucos trabalhos envolvendo o seqüenciamento de genes 

mitocondriais ou nucleares, com uma pequena quantidade de caracteres codificados. Com 

base no seqüenciamento de regiões do gene ribossomal 12S (380 pb) e 16S (500 pb) do 

DNA mitocondrial, em alozimas e em dados morfológicos (10 caracteres em parte dos 

taxa estudados) de espécies de lagartos da subfamília Teiinae, REEDER et al. (2002)

demonstraram o estado parafilético dos gêneros Ameiva e Cnemidophorus. Nesse 

trabalho, dois grupos monofiléticos foram recuperados: o primeiro composto pelos 

gêneros Ameiva, Kentropyx e as espécies sul americanas de Cnemidophorus, e outro com 

espécies centro e norte-americanas de Ameiva e Cnemidophorus. As espécies norte-

americanas deste último gênero foram reagrupadas em um gênero monofilético distinto 

(Aspidoscelis), enquanto que Ameiva permanecem parafilético. Além disso, apesar dos 

autores não terem tido acesso a espécimes de Cnemidophorus do grupo ocellifer, os

demais grupos Neotropicais (lemniscatus e lacertoides) também se mostraram 

parafiléticos. Resultado semelhante foi observado quanto ao monofiletismo da família 

Teiidae, onde Tupinambis (Tupinambinae) se mostrou mais relacionado à espécie 

Pholidobolus (Gymnophthalmidae) do que às espécies da subfamília Teiinae. 
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Figura 14. Árvore de máxima parcimônia proposta por REEDER et al. (2002) para lagartos 

teíneos. Os números acima dos ramos são os valores de bootstraps. 

Estudos envolvendo o seqüenciamento do DNAmt em espécies da subfamília 

Teiinae também têm contribuído ao entendimento da origem e persistência de taxa 

partenogenéticos, bem como na determinação dos taxa parentais envolvidos, já que a 

hipótese mais aceita de origem daqueles taxa é por hibridação entre duas espécies 

próximas (REEDER et al. 2002). Análises de genes nucleares também têm sido úteis na 

identificação das espécies parentais, como na espécie partenogenética triplóide 

Cnemidophorus flagellicaudatus e suas espécies parentais bissexuais C. inornatus e C. 

burti (MORITZ et al., 1989; revisto por AVISE, 1994).
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FITZGERALD et al. (1999) recuperaram dois clados basais para espécies do 

gênero Tupinambis, pertencente a subfamília Tupinambinae, a partir do seqüenciamento 

de regiões dos genes mitocondriais citocromo b (300pb) e do gene ND4 (375 pb). O 

primeiro clado foi formado por espécies de ocorrência predominante no norte da América 

do Sul: T. quadrilineatus e T. teguixim (que apresentou estruturação coesa nas populações 

de Roraima/Brasil e do Equador), e o outro com espécies distribuídas mais ao sul: T. 

merianae, T. rufescens e T. dreseni, onde nessas últimas não se observaram diferenças 

moleculares que corroborassem sua distinção (Figura 15). Apesar do resumido número de 

caracteres utilizados e da amostra envolver poucas regiões brasileiras, os dados 

moleculares obtidos nesse trabalho, juntamente com os dados citogenéticos confusos para 

o gênero, apontam os grandes problemas taxonômicos e sistemáticos presentes no grupo e 

justificam a continuidade de estudos multidisciplinares detalhados. 

Figura 15: Árvore de MP com pesagem e valores de bootstrap e bremer (esquerda) e árvore de 

NJ com valores de bootstrap (direita) (FITZGERALD et al., 1999). 
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Considerações finais 

A família Teiidae é restrita à região neotropical e possui cerca de 110 espécies 

distribuídas em dez gêneros das quais, aproximadamente 70% apresentam cariótipos 

descritos. Apesar de recentes trabalhos demonstrarem o potencial das técnicas de 

coloração diferencial na citogenética de teídeos, permitindo identificar padrões 

diagnósticos e fornecer importantes contribuições para a compreensão da evolução 

cromossômica no grupo, tais estudos são ainda muito raros, restritos a menos de 10% 

das espécies. 

Estudos moleculares, juntamente com citogenéticos e morfológicos e as recentes 

descrições de novas espécies, apontam para uma necessidade urgente de estudos 

multidisciplinares mais amplos que caracterizem melhor a grande diversidade nos 

Teiidae, especialmente quanto a espécies brasileiras, de modo a fornecer importantes 

contribuições à sistemática, evolução cromossômica e possibilitar a formulação de 

hipóteses filogenéticas mais robustas. 

Dessa forma, os dados cariotípicos aqui apresentados fornecem importantes 

informações sobre a diversidade cariotípica na família Teiidae, contribuindo para o 

esclarecimento de cariótipos conflitantes e possibilitando a comparação entre algumas 

dessas espécies. Tais comparações permitem uma melhor compreensão da evolução 

cromossômica e da sistemática do grupo como um todo. Os principais resultados 

citogenéticos seguem apresentados a seguir: 

1) Ameiva ameiva apresenta 2n=50 cromossomos acrocêntricos, com Ag-

RONs no par 7; 

2) K. calcarata, K. paulensis e K. vanzoi apresenta 2n=50 cromossomos 

acrocêntricos, com Ag-RONs no par 5; 
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3) Cnemidophorus ocellifer apresenta 2n=50 cromossomos com dois 

braços, com Ag-RONs no par 5; 

4) A diferenciação morfológica entre os cromossomos dos três gêneros deu-

se devido a eventos múltiplos de inversão pericêntrica em C. ocellifer;

5) Crocodilurus lacertinus apresentou 2n=34 (12M + 22m) e Ag-RONs no 

par 2; 

6) Tupinambis teguixim apresentou 2n=36 (12M + 24m) e Ag-RONs no par 

2;

7) T. merianae e T. quadrilineatus apresentaram 2n=38 (12M + 26m) e Ag-

RONs no par 2, mas T. quadrilieatus apresentou padrão espécie-

específico na quantidade e distribuição da heterocromatina constitutiva; 

A filogenia molecular proposta para a família também apresenta resultados 

importes, nas análises de máxima verossimilhança (MV) e inferência bayesiana (MB) e 

corroboram os dados citogenéticos descritos anteriormente, sobretudo para a família 

Teiinae: 

1) A família Teiidae se apresentou monofilética, assim como as 

subfamílias Tupinambinae e Teiinae e a tribo Cnemidophorini; 

2) O gênero Ameiva foi identificado como monofilético e basal dentre os 

demais cnemidophorinos; 

3) Cnemidophorus se mostrou parafilético, com a espécie C.

leminiscatus mais relacionada ao gênero Kentropyx;

4) Kentropyx foi identificado como monofilético, com a espécie K.

calcarata basal e K. paulensis grupo irmão de K. vanzoi;
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5) As espécies C. ocellifer e C. nativo, formam grupo monofilético que 

corresponde ao grupo ocellifer, junto com C. sp;

6) O grupo ocellifer é irmão do clado Kentropyx + C. leminiscatus;

7) Conseqüências da filogenia obtida sobre a evolução cromossômica do 

grupo, são também apresentados, demonstrando o potencial das Ag-

RONs para a citotaxonomia dos teíneos. 

Tendo em vista que os lagartos teídeos, e em especial espécies de 

Cnemidophorus, constituem um excelente modelo para estudos sobre a partenogênese 

em répteis, foi proposta uma hipótese sobre como deleções no proto-oncogene c-mos 

poderiam favorecer a reprodução partenogenética, na forma da partenogênese 

automítica facultativa (PAF), nos lacertiformes e nos Squamata, uma vez que a proteína 

Mos, produto do proto-oncogene c-mos, é um dos reguladores centrais da meiose em 

oócitos de vertebrados e atende os requisitos a “gene da partenogênese”, como sugerido 

por modelos genéticos da literatura. Apesar de poucas espécies sabidamente 

partenogenéticas terem sido seqüenciadas para esse gene, observamos a ocorrência de 

deleções em clados com espécies partenogenéticas, as quais podem favorecer a 

ocorrência de falhas durante a meiose II induzindo a não disjunção e a ativação 

partenogenética nos lagartos. 




