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1. Introdução
1.1. Filogenia

O clado Lepidosauria inclui os Rhynchocephalia e os Squamata. O primeiro grupo está
representado atualmente por apenas uma família (Sphenodontidae), composta pelo gênero
Sphenodon que contém duas espécies (Zug, 1993). Por outro lado, os Squamata abrangem cerca
de 6700 espécies (Pough et al., 2003).
O monofiletismo de Squamata encontra–se bem sustentado por diversas sinapomorfias das
quais as mais conspícuas são a fenda cloacal transversal, a presença de hemipênis, fusão dos
ossos pré–maxilares durante o desenvolvimento embrionário e uma extensa cinese craniana
(Estes & Pregill, 1988). Este grupo é subdividido em dois grandes clados: Iguania e Scleroglossa
(Estes & Pregill, 1988).
Embora esta divisão seja bem sustentada por dados morfológicos ela não é corroborada por
dados moleculares (Vidal & Hedges 2005; Townsed et al., 2004), onde Iguania aparece como
grupo-irmão de Anguimorpha.
O monofiletismo de Iguania é bem sustentado é bem sustentado (Estes et al., 1988), no
entanto a relações entre os diversos clados que compõe este grupo ainda não foram bem
estabelecidas.
A maioria dos autores consideram Iguania como sendo composta por duas linhagens
distintas em suas análises, sendo elas: a linhagem acrodonte e outra composta pelas famílias que
formavam a antiga família Iguanidae (sensu Camp, 1923; Estes et al. , 1988; Lee, 1998, 2000;
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Caldwell, 1999; Caprette et al., 2004). Filogenias moleculares recentes também sustentam o
monofiletismo destas duas linhagens (Macey et al., 2000; Schulte et al., 2003).
A linhagem acrodonte é formada pelas famílias Chamaeleonidae e Agamidae. O
monofiletismo de Chamaeleonidae nunca foi questionado estando bem estabelecido (Rieppel,
1981, 1987; Estes & Pregill, 1988; Frost & Etheridge, 1989; Townsend & Larson, 2002; Bauer,
2003), já o monofiletismo de Agamidae é tido como inserto por alguns autores (Frost &
Etheridge, 1989; Macey et al., 1997, 2000; Honda et al., 2000).
A antiga Família Iguanidae (sensu Camp, 1923) foi dividida em diversas famílias (Frost
& Etheridge, 1989), muitas das quais são sustentadas por dados moleculares (Schulte et al.,
2003; Townsend

et al., 2004). Atualmente são reconhecidas as Famílias Corytophanidae,

Crotaphythidae,

Hoplocercidae,

Iguanidae,

Polychrotidae,

Leiosauridae,

Opluride,

Phrynosomatidae, Tropiduridae, Leiocephalidae (Frost et al. 2001) e Liolaemidae. As relações
entre algumas destas famílias não se encontram bem resolvidas, como por exemplo, entre
Polychrotidae e Corytophanidae (Frost et al. 2001) e o monofiletismo de Tropiduridae (Schulte
et al., 1998; Titus & Frost, 1996; Macey et al., 1997). O monofilestimo de Polychrotidae não foi
sustentado por dados moleculares (Schulte et al., 2003), mas é bem sustentado em filogenias
morfológicas.
O outro grande clado que compõe Squamata são os Scleroglossa, formados pelos grupos
Gekkota e Autarchoglossa. Em trabalhos moleculares Gekkota ocupa uma posição diferente
dentro de Squamata, aparecendo como a irradiação mais basal do grupo (Vidal & Hedges 2005;
Townsed et al., 2004). O clado Gekkota é composto pelas famílias Gekkonidae, Eublepharidae e
Pygopodidae (Pough et al., 1998). O relacionamento entre estas três famílias é inserto, alguns
autores acreditam na existência de uma dicotomia entre os gekonideos com membros
desenvolvidos e os gekonideos com membros ausentes (Estes et al., 1988; Wu et al., 1996; Lee,
1998).
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No entanto, trabalhos recentes têm apontado para outras duas possíveis hipóteses, os
resultados de Conrad e Norell (2006) indicam a existência de uma dicotomia basal entre
Eublepharidae e os demais gekonideos. Já as análises de Han et al. (2004) e Conrad (2008)
apontam para a existência de um clado composto por Gekkonidae e Eublepharidae, que seria
grupo irmão de Pygopodidae (sensu Klug, 1987).
Os Autarchoglossa se encontram divididos nas linhagens Scincomorpha e Anguimorpha.
Sete famílias compõem a linhagem Scincomorpha: Gymnophthalmidae, Teiidae, Lacertidae,
Xantusiidae, Scincidae, Cordylidae e Gerrhosauridae (Estes & Pregill 1988; Pough et al., 1998).
O monofiletismo de Scincomorpha é questionado por diversos autores (Lee, 1998, 2000, 2005;
Lee & Caldwell, 2000; Townsend et al., 2004; Vidal & Hedges, 2005; Conrad, 2008). Uma das
principais dúvidas a respeito deste clado é a posição da família Xantusiidae, que em algumas das
análises aparece dentro de Gekkota (Lee, 1998, 2000, 2005; Lee & Caldwell, 2000)
A linhagem Anguimorpha é composta por sete famílias: Anguidae, Xenosauridae,
Shinisauridae, Varanidae, Lanthanotidae e Helodermatidae (Pough et al., 2003) e Annilellidae
(Rieppel, 1980). A existência da família Annilellidae não é universalmente reconhecida (Macey
et al., 1999; Wiens & Slingluff, 2001; Gao & Norell 1998). A linhagem Anguimorpha apresenta
a menor diversidade entre os Squamata atuais, três famílias de anguimorfos fósseis também são
de interesse para este trabalho, sendo elas: Aigialosauridae, Mosasauridae e Dolichosauridae.
Estas famílias são compostas por répteis marinhos do Cretáceo, apresentando espécies de
pequeno a grande porte com membros reduzidos e corpo alongado (Lee & Caldwell, 2000).
Juntamente com Serpentes, estas três famílias formariam o clado Pythonomorpha (Cope, 1869
apud Rieppel & Zaher, 2001; Caldwell & Lee, 1997; Lee, 1997; Lee & Caldwell, 1998; Lee &
Caldwell, 2000; Lee & Scanlon, 2002).
Além dos táxons mencionados acima outros três fazem parte de Squamata, sendo eles
Amphisbaenia, Dibamidae e Serpentes (Estes & Pregill, 1988). Estes três grupos são compostos
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por espécies de corpo alongado e ápodes, exceção sendo o gênero Bipes que possui membros
anteriores ainda bem desenvolvidos. Este gênero pertence ao grupo anfisbenas, composto pelas
famílias Trogonophidae, Bipedae, Amphisbaenidae e Rhineuridae (Kearney, 2003).
Embora o monofiletismo de Amphisbaenia seja bem sustentado (Estes & Pregill, 1988;
Kearney, 2003; Conrad, 2008), a grande quantidade de autapomorfias e o registro fóssil escasso
fazem com que a posição deste grupo dentro de Squamata seja tida como inserta. As anfisbenas
já foram associadas a quase todas as famílias de Squamata viventes em filogenias morfológicas
(Camp, 1923; Conrad, 2008; Evans et al. 2005; Evans & Bardillo,1998; Hallermann,1998;
Kearney, 2003; Lee, 1998, 1999, 2005; Wu et al., 1996), e em filogenias moleculares as
anfisbenas aparecem como grupo-irmão de Lacertidae ( Townsend et al., 2004; Vidal & Hedges,
2005).
Situação semelhante é observada em relação ao posicionamento de Serpentes e
Dibamidae dentro de Squamata. Em filogenias morfológicas estes dois táxons aparecem
associados a Amphisbaenia em diversos trabalhos (Conrad, 2008; Evans & Bardillo,1998, 1999;
Rippel & Zaher , 2000b; Kearney, 2003). Em outras filogenias morfológicas Dibamidae,
Amphisbaenia e Gekkota formam um clado basal de Autarchoglossa, enquanto Serpentes está
posicionado dentro de Anguimorpha (Lee, 1998, 2005; Lee & Caldwell, 2000).
Em filogenias moleculares Dibamidae é táxon mais basal dentro de Squamata, e
Serpentes aparece como grupo-irmão de um clado formado por Iguania e Anguimorpha (Vidal
& Hedges 2005; Townsed et al., 2004).

1.2. Cinese craniana nos Squamata

O crânio dos vertebrados é formado por três componentes de origem embrionária distinta:
neurocrânio, dermocrânio e splanchnocrânio. A capacidade do crânio de realizar movimentos
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entre estes três componentes, ou entre elementos que os compõem é chamada de cinese craniana
(Rieppel, 1978). Esta capacidade é muito comum nos vertebrados, sendo encontrada em diversos
grupos (Frazzetta, 1962; Rieppel 1978; Iordansky, 1990). Dentre as linhagens atuais de répteis, a
cinese craniana está ausente nos quelônios, crocodilos e em Sphenodon, o único gênero
sobrevivente de Rhynchocephalia (Versluys, 1910; Frazzetta, 1962; Iordansky, 1990; Arnold
1998). O padrão de cinese craniana encontrado nos Squamata é amplamente distribuído entre as
diversas linhagens que formam este grupo, sugerindo que um crânio cinético corresponderia a
uma característica primitiva destes animais (Arnold 1998; Frazzetta, 1962).
A imensa maioria dos “lagartos” apresenta três tipos de cinese craniana: mesocinese,
metacinese e pleurocinese (Iordansky, 1990; Rieppel & Zaher, 2001). A mesocinese consiste na
capacidade de elevar ou abaixar o dermocrânio (segmento maxilar) em relação ao restante do
crânio, esse tipo de cinese é possível graças à presença de uma junta móvel entre os ossos frontal
e parietal (Frazzetta, 1962; Rieppel 1978; Iordansky, 1990; Arnold 1998; Rieppel & Zaher,
2001). A metacinese se caracteriza pela capacidade de mover a caixa craniana (segmento
occipital) em relação ao dermocrânio, graças a um ponto móvel entre o quadrado e o parocipital
(Rieppel 1978; Rieppel & Zaher, 2001). A presença destas duas modalidades é chamada de
anficinese. As Serpentes perdem a anficinese, mas ganham uma junta móvel entre o complexo
vômero–nasal e o frontal (procinese) e ainda possuem a mandíbula e o complexo palato–maxilar
altamente cinéticos (Rieppel & Zaher, 2001). A pleurocinese é a capacidade de mover o côndilo
occipital quadrato–mandibular lateralmente. Nos Squamata em geral a cinese craniana é bem
desenvolvida, no entanto existem diversos casos de redução de cinese craniana como, por
exemplo, nos Chamaeleontidae (Frazzetta, 1962; Rieppel, 1981; Arnold 1998).
Outra junta móvel de grande importância nos Squamata é a que envolve o osso quadrado
com o esquamosal e a mandíbula (Rieppel 1978). Esta junta permite a rotação antero-posterior
do quadrado. Por conta do cinetismo desenvolvido nesta região do crânio, denominado de
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streptostylia, o quadrado passou a atuar como um elemento de conexão móvel entre os dois
complexos cranianos (i.e., caixa craniana e mandíbula) (Rieppel & Zaher, 2001). O grau de
streptostylia varia nos Squamata, o quadrado se encontra conectado ao osso pterigóide por
ligamentos que restringem o seu movimento, em alguns táxons estes ligamentos são mais
frouxos permitindo um grau maior de streptostylia que é chamado de hiperstreptostylia
(Iordansky, 1990).
A streptostylia parece ter usos distintos nas diferentes linhagens de Squamata, sendo
utilizada para processar o alimento, captura da presa ou facilitar a ingestão da mesma (Iordansky,
1990). A presença de hiperstreptostylia em Serpentes proporcionou o aparecimento da função
“macrostomata” neste clado.
Outro ponto de cinese importante e diretamente relacionado ao presente trabalho é o da
junta intramandibular, que se desenvolveu entre os ossos dentário–esplenial e ossos pós–
dentários (Frazzetta 1962). O aparecimento da junta intramandibular estaria correlacionado com
o surgimento de outras características na mandíbula das Serpentes e mosassauros como a sínfise
mandibular livre (Rieppel & Zaher, 2001). Entre os Squamata a junta intramandibular esta
presente em Serpentes, Varanidae, Lanthanotidae, Helodermidae, Aigialosauridae, Mosasauridae
e Dolichosauridae (Cope 1869; Rieppel e Zaher, 2000b).

1.3 Mecanismos de alimentação nos Squamata

Os Squamata apresentam uma grande variedade de comportamentos alimentares, possuindo
espécies carnívoras, herbívoras e onívoras. Para explorar de forma eficiente cada tipo de
alimento, os Squamata desenvolveram diversas adaptações, como especializações dentárias e
diversas modalidades de cinese craniana. Na maioria dos táxons que compõem Squamata, o
tamanho do alimento ingerido é pequeno em comparação ao animal (Schwenk, 2000). Nestes
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táxons, o alimento pode ser capturado pela ação da língua (Iguania) ou das mandíbulas
(Scleroglossa). Em ambos os casos, o alimento é triturado por uma mordida rápida e a deglutição
é feita com auxílio da língua que empurra o alimento para o esôfago (Schwenk, 2000). Nos
Teiidae, Varanidae e Lacertidae, a língua tem uma função de auxílio à olfação, não sendo
empregada na deglutição. Nessas famílias, o alimento é deglutido graças a diversos movimentos
da cabeça e pescoço que utilizam a inércia para “deslizar” a presa até o esôfago (Frazzetta, 1962;
Schwenk, 2000).
As vantagens que um crânio altamente cinético proporciona já foram muito discutidas na
literatura (Bradley, 1903; Romer, 1937; Bellairs 1957; Frazzetta, 1962; Iordansky, 1990; Arnold,
1998), mas ainda não foram completamente estabelecidas de modo que diversas hipóteses já
foram levantadas.
Uma das hipóteses mais difundida seria de que o aumento da cinese craniana permitiria que
a maxila e a mandíbula se distanciassem mais, permitindo que presas maiores fossem ingeridas
(Frazzetta, 1962). Também foi sugerido que ela permitiria que a presa fosse prensada entre os
pterigóides, no entanto o espaço entre os pterigóides só se fecha um pouco e a maneira que a
musculatura se encontra arranjada não permite que muita força seja exercida pelos mesmos
(Frazzetta, 1962).
Outra hipótese é de que durante a captura de uma presa a cinese permitiria ao animal mover
o segmento maxilar pra baixo ao mesmo tempo em que a mandíbula se fecha. Isto permitira um
contato simultâneo de maxila e mandíbula aumentando as chances de captura (Frazzetta, 1962).
Frazzeta (1962) também apontou para a possibilidade de que a cinese craniana seja uma forma
de absorver o impacto mecânico resultante do fechamento abrupto das mandíbulas. Arnold
(1998) sugeriu que a cinese craniana permitiria que o crânio fosse “achatado” dorsoventralmente possibilitando a entrada em fendas nas rochas pra escapar de um predador.
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O mecanismo de deglutição nas serpentes é muito especializado e está intimamente
associado à condição da sínfise mandibular.

1.4. Mandíbula dos Squamata

O mecanismo de funcionamento da mandíbula de um Squamata é eminentemente
complexo por envolver tanto o formato das hemimandíbulas quanto a musculatura associada, o
padrão de dentição e o tipo de sínfise mandibular (Greaves, 1995). O complexo morfológico
mandibular pode ser influenciado por diversos fatores funcionais e ambientais, que tendem a
modelar funcionalmente o conjunto como um todo, levando a uma grande variação fenotípica
dentro de Squamata. Uma das tendências evolutivas mais claras nos Squamata é a perda ou fusão
de diversos ossos mandibulares nos grupos fossoriais, em resposta às pressões funcionais do
meio subterrâneo (Bellairs & Underwood, 1951).
Nos Squamata, cada hemimandíbula é geralmente composta por sete ossos: dentário,
esplenial, esquamosal, coronóide, pré–articular, supra–angular e articular (Kingsley, 1905;
Pough et al., 2003). Com exceção do articular, que se origina a partir da substituição da região
posterior da cartilagem de Meckel, todos os outros ossos da mandíbula são dérmicos (Jollie,
1960; Kardong, 1997). A maneira com que esses ossos se encontram relacionados sofre pouca
variação dentre os clados que compõe Squamata. A maior variação se encontra nos ossos angular
e esplenial que apresentam grande variação de tamanho podendo até estar ausentes (Jollie, 1960).
A região anterior de cada hemimandíbula é formada pelo osso dentário que apresenta
formato e tamanho muito variável (Hocknull, 2002; Jollie, 1960; Kingsley, 1905; Lee &
Scanlon, 2002; Oelrich, 1956; Poe, 1998; Robinson, 1976; Romer, 1956;). Em sua região dorsal,
o dentário apresenta uma crista (crista dentalis) que serve de apoio para os dentes, esta crista é
oca e sua cavidade interna é chamada de canal de Meckel. O dentário pode apresentar uma
abertura em sua face interna de modo que a cartilagem de Meckel fique exposta em um sulco
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(sulcus cartilaginis meckelli) ou parcialmente coberta pelo osso esplenial (Jollie, 1960). Por este
canal passam o nervo alveolar inferior, que é uma ramificação do nervo V ou trigêmeo, a artéria
mandibular e a cartilagem de Meckel vestigial (Oelrich, 1956). É a partir da cartilagem de
Meckel que a sínfise mandibular se forma nos primeiros estágios embrionários, quando os dois
ramos da cartilagem se fundem em sua região ântero–medial (Romer, 1956; Bellairs & Kamal,
1981).
As duas hemimandíbulas estão conectadas pela sínfise mandibular, estrutura de
composição variada que limita o movimento das mesmas mantendo–as funcionalmente unidas
(Beecher, 1979; Gaffney, 1974; Zug, 1993). Nos Squamata, a natureza da sínfise mandibular é
muito variada e ainda não foi estudada em todos os táxons.

1.5. A sínfise mandibular nos Squamatas

Nos Lepidosauria, a natureza da sínfise mandibular varia dentro de cada clado. Em
Sphenodon a sínfise mandibular não conecta firmemente as duas hemimandíbulas. Neste táxon,
ela apresenta duas fendas: uma dorsal mais larga e uma ventral mais estreita, ambas preenchidas
por tecido conectivo, permitindo que as hemimandíbulas façam um pequeno movimento de
rotação ao redor de seu eixo longo (Robinson, 1976). Este arranjo mandibular permite que estes
animais se alimentem tanto de insetos quanto presas maiores, como ovos e filhotes de petrel.
Nos Squamata, excetuando–se as serpentes, os ápices distais dos dentários se fundem
formando a sínfise mandibular que conecta as duas hemimandíbulas na sua região anterior. A
região anterior do dentário é arredondada, podendo ser voltada para dentro para facilitar a junção
pela sínfise (Oelrich, 1956). Na região posterior, cada hemimandíbula está articulada com o
crânio através do osso quadrado (Jollie, 1960).
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Nas serpentes a região sinfisial é muito complexa, apresentando grande variação
morfológica. A ligação entre os dentários na região sinfisial foi examinada por diversos autores
que atribuíram nomes diferentes para esta ligação: “interramal pad” (Langebartel, 1968; Cundall,
1995); corpus musculo-fibrosus (Kiran, 1981); ligamento elástico (Owen, 1866); ligamento
intermandibular (McDowell, 1972; Groombridge, 1979; Bellairs 1984); nódulo intermandibular
(Bellairs, 1984), junta interramal (Kley, 2001, 2006) e sínfise mandibular (Young, 1998; 1999)
Nas três famílias de Scolecophidia (Leptotyphlopidae, Typhlopidae e Anomalepidae) as
cartilagens de Meckel de cada hemimandíbula se fundem, impedindo que as hemimandíbulas se
movimentem de forma independente (Young, 1998; Kley & Brainerd, 1999). A mandíbula dos
Scolecophidia apresenta uma enorme variação dependendo da família observada.
Em Leptotyphlopidae, os ossos maxilares não possuem dentes, são muito reduzidos e
pouco cinéticos (Kley, 2001). Estes animais ingerem sua presa através de movimentos bilaterais
da região anterior das hemimandíbulas, que se movimentam no sentido posterior pela ação da
junta intramandibular muito desenvolvida (Kley, 2001; Kley, 2006; Kley & Brainerd, 1999).
Nestes animais as cartilagens de Meckel se conectam na região sinfisial, formando um nódulo
cartilaginoso, que conecta as hemimandíbulas firmemente na sua região anterior. Esta ligação
limita muito a separação das hemimandíbulas e a capacidade de realizar movimentos ânteroposteriores independentes, mas permite a rotação extensiva entre os segmentos anteriores direito
e esquerdo da mandíbula (Kley, 2001).
Nos Typhlopidae a mandíbula é rígida, sem dentes e bastante acinética. A ingestão do
alimento é feita através da movimentação dos maxilares altamente cinéticos (Kley, 2001).
Segundo List (1966), a conexão entre os dentários é feita por ligamentos ou cartilagem que
permite pouco ou nenhum movimento. A família Anomalepidae se assemelha muito a Família
Typhlopidae em relação à estrutura da mandíbula. O dentário nestas duas famílias é semelhante,
mas em Anomalepidae existe dentição (List, 1966). Assim como em Leptotyphlopidae, as
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mandíbulas se encontram conectadas na sua região anterior pela fusão das duas cartilagens de
Meckel, que também formam um nódulo cartilaginoso.
Os demais clados que compõe Serpentes possuem um maior grau de cinese na mandíbula.
Nos Anilioidea as mandíbulas podem se mover de maneira independente uma da outra. No
entanto, essa capacidade é muito reduzida quando comparada com a mobilidade nas serpentes
macrostomatas, principalmente na região anterior dos dentários, que quase não apresenta cinese
(Cundall, 1995). No anilioideo Cylindrophis ruffus a região central da sínfise mandibular é
fibrocartilaginosa, nestes animais o alimento é ingerido através de movimentos bilaterais da
mandíbula combinados com a rotação alternada da caixa craniana, já que a região palato–maxilar
tem pouca mobilidade (Cundall, 1995).
Serpentes macrostomatas apresentam a chamada sínfise mandibular livre (Young, 1998;
Lee et al., 1999). Nestes animais, a região sinfisial pode ser composta por até quatro elementos,
dois cartilaginosos e dois fibrosos, que apresentam um grau de desenvolvimento variado (Young,
1998). Estes elementos têm grande importância no aumento da cinese craniana, permitindo que o
tamanho máximo das presas ingeridas seja bem maior que o diâmetro da cabeça da serpente. A
ingestão nos macrostomatas é feita através de uma série de movimentos unilaterais da mandíbula
e da região palato–maxilar, que só é possível graças à grande cinese das mesmas (Gans, 1961).
Nas serpentes, a sínfise mandibular também tem grande importância no debate a respeito
da origem e posição deste clado dentro de Squamata. Atualmente existem duas teorias
amplamente discutidas para a origem das Serpentes: a de que as Serpentes teriam surgido de um
ancestral terrestre fossorial de tamanho reduzido (Camp, 1923; Bellairs & Underwood, 1951;
Zaher, 1998; Zaher & Rieppel, 1999a, b, 2000; Rieppel & Zaher, 2000a, b; Apesteguia & Zaher,
2006), ou a de que elas teriam evoluído de um ancestral marinho “mosassauróideo” (Cope, 1869
apud Rieppel & Zaher, 2001; Caldwell & Lee, 1997; Lee, 1997; Lee & Caldwell, 1998, 2000;
Lee & Scanlon, 2002).
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Os mosassauros apresentam uma série de características semelhantes às serpentes atuais,
como a presença de dentes palatinos, junta intramandibular e uma sínfise mandibular livre como
nas serpentes macrostomatas (Caldwell & Lee 1997; Cope 1869; Coates & Ruta, 2000; Lee,
1997, 1998; Lee & Caldwell 2000; Lee et al., 1999). Para estes autores os mosassauros
representam o grupo–irmão das Serpentes.
Segundo Caldwell & Lee (1997), Lee et al. (1999), Lee & Scanlon (2002) e Lee (2005),
Pachyrhachis problematicus, uma serpente do Cretáceo Superior de Ein Yabrud, representa a
serpente mais primitiva e um elo morfológico perfeito entre mosassauros e serpentes modernas.
Pachyrhachis problematicus era marinha e, ao contrário das serpentes modernas, ainda tinha
membros posteriores desenvolvidos, o que, segundo estes autores, reforçam a idéia de que as
serpentes teriam evoluído de um ancestral marinho compartilhado com os mosassauros. Neste
caso, a sínfise mandibular livre presente em Pachyrhachis e nos macrostomatas seria uma
característica primitiva, que foi secundariamente perdida pelos Scolecophidia e Anilioidea,
reforçando a hipótese do clado Pythonomorpha.
Esta hipótese é baseada em caracteres morfológicos que alguns autores consideram
duvidosos, merecendo uma maior atenção individual (Caldwell, 1999; Rieppel & Zaher, 2000a;
Rieppel & Zaher, 2001; Zaher & Rieppel 2000).
Diversas características propostas como sinapomorfias de Pythonomorpha como dentes
palatinos, junta intramandibular e sínfise mandibular livre são consideradas convergências
evolutivas (Haas, 1979; Greene & Cundall, 2000; Rieppel & Zaher, 2000a; Zaher, 1998). A junta
intramandibular, por exemplo, não é encontrada exclusivamente nos Squamata tendo sido
observada em outros táxons como em Hesperornis (Gregory , 1951), uma ave do Cretáceo. Estes
autores (Haas, 1979; Greene & Cundall, 2000; Rieppel & Zaher, 2000a; Zaher, 1998) acreditam
que P. problematicus não era uma serpente primitiva, mas sim um táxon irmão das serpentes
macrostomatas. Neste caso, a sínfise mandibular livre deste fóssil não seria uma característica
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primitiva, mas sim derivada e o ancestral de serpentes provavelmente teria uma sínfise
semelhante à dos Scolecophidia ou Anilioidea que, segundo Cundall (1995), representam um
estado funcional intermediário entre os “lagartos” com movimento palato-maxilar limitado e as
serpentes com maior cinese palato-maxilar.
Embora a informação disponível a respeito da morfologia da sínfise mandibular nos
Squamata seja muito superficial, esta estrutura é utilizada como um caráter nas análises de
diversos autores. Lee (1997, 1998, 2005), Lee & Caldwell (2000), Rieppel & Zaher (2000b) e
Zaher & Rieppel (2000) utilizam a sínfise mandibular como possuindo dois estados: rígida, com
uma área sinfisial achatada discreta na ponta dos dentários; ou móvel, com a ponta dos dentários
arredondada (caráter 68, 110, 116, 122, 110, 110 nas respectivas matrizes). Caldwell (1999)
também atribui à sínfise dois possíveis estados, sendo eles a presença ou ausência de uma junta
óssea na sínfise mandibular (caráter 62). Segundo Conrad (2008) os Squamata atuais não
possuem uma ligação óssea na sínfise mandibular, considerando a sínfise mandibular como
estando ausente ou presente (caráter 167).
Conhecer a morfologia da sínfise mandibular nos Squamata é claramente importante, a
cinese craniana é uma das características mais desenvolvidas neste clado, e a sínfise mandibular
contribui para seu desenvolvimento na mandíbula. Sua utilização como um caráter em diversas
análises aumenta ainda mais a importância desta estrutura. Uma maior quantidade de
informações sobre a morfologia da sínfise mandibular irá esclarecer o valor da mesma como um
caráter e a melhor maneira de utilizar esta estrutura nas análises filogenéticas contribuindo para o
debate a respeito da posição de Serpentes dentro de Squamata.

18

2. Objetivos
Este trabalho tem como objetivos:
- analisar detalhadamente e descrever a morfologia da sínfise mandibular dos principiais clados
que compõe Squamata, principalmente nas famílias de “lagartos”.
-identificar padrões morfológicos na estrutura da sínfise mandibular nos diversos clados
analisados.
- esclarecer a validade da sínfise mandibular como um caráter e a melhor maneira de codificá-la
para o uso em analises filogenéticas.
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3. Material e métodos

3.1. Escolha dos táxons

Os squamados apresentam uma grande diversidade de espécies (Zug, 1993; Pough et al.,
1997; Pough et al., 2003). Como estratégia de amostragem para analisar a morfologia da sínfise
mandibular, foram selecionadas as famílias de maior interesse que representassem os principais
clados de Squamata segundo o arranjo taxonômico proposto por Estes et al. (1988) e Frost &
Etheridge (1989).
Diversos fatores contribuíram na escolha das famílias que foram utilizadas para preparação
de lâminas histológicas. A morfologia da sínfise mandibular foi descrita histologicamente em
Serpentes por diversos autores (Bellairs, 1984; Cundall, 1994; Kley, 2001, 2006; Kiran, 1981;
Young, 1998, 1998/1999) que, em conjunto, descreveram a sínfise de 219 espécies.
No entanto, nos “lagartos” a sínfise só foi descrita em cinco espécies (Bellairs, 1984), de
modo que as famílias de “lagartos” fossem priorizadas. Dentre estas famílias foram escolhidas as
que possuem maior número de espécies. Exemplares dos principais táxons de Serpentes também
foram selecionados para comparação com o material das famílias de “lagartos”.
Todas as grandes linhagens de Squamata viventes foram representadas neste trabalho. As
famílias Iguanidae, Gekkonidae, Agamidae, Scincidae e as serpentes macrostomatas possuem a
maior diversidade de espécies entre os Squamata, de modo que representantes das mesmas são
indispensáveis. Os Chamaeleonidae, Teiidae, Lacertidae, Gymnophthalmidae, Amphisbaenidae
possuem uma menor riqueza de espécies. As famílias Anguidae e Varanidae possuem uma
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diversidade de espécies muito menor que as mencionadas anteriormente, mas pertencem à
linhagem Anguimorpha, de onde se acredita que as serpentes tenham evoluído.
O clado Scolecophidia, que inclui as famílias Typhlopidae, Anomalepididae e
Leptotyphlopidae, representa o grupo mais basal de serpentes da atualidade, o que o torna de
grande interesse. Por sua vez, a família Aniliidae representa aqui a linhagem Anilioidea,
considerada grupo-irmão do clado Macrostomata de serpentes. Tanto Scolecophidia quanto
Anilioidea são muito importantes para este estudo, pois representam possíveis estados
intermediários entre a sínfise sem movimento dos “lagartos” e a sínfise altamente cinética das
serpentes macrostomatas.
A escolha dos táxons para representar cada família foi feita com base na disponibilidade de
material no Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo. Com exceção de Varanus
salvator, Varanus indicus e Diploglossus fasciatus, todos os espécimes utilizados correspondiam
a animais adultos. Varanus salvator atinge pouco mais de 2 m quando adulto (Coggler, 1975),
fazendo com que a utilização de um exemplar adulto seja problemática. Por ser um material de
grande porte, o risco de que a descalcificação não ocorra por igual em toda a sua extensão é alto.
O grande porte do material também dificultaria produção dos cortes histológicos e a abertura
homogênea destes nas lâminas. Embora D. fasciatus não seja tão grande quanto V. salvator e V.
indicus, também foi utilizado um juvenil desta espécie pelos mesmos motivos.
A montagem de lâminas histológicas foi realizada no Laboratório de Biologia Celular do
Instituto Butantan e a descalcificação no Laboratório de Histologia da Universidade Federal de
São Paulo-Unifesp. Todo o material utilizado na preparação das lâminas foi obtido a partir da
coleção do Museu de Zoologia da USP, este material foi fixado em formol e conservado em
álcool 70%.
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3.3. Preparação do material histológico

Os exemplares selecionados foram decapitados e as cabeças foram descalcificadas usando
EDTA em um aparelho de microonda PELCO 3440. O EDTA (ethylenedyamine tetraacetic
acid) é um componente orgânico capaz de se ligar ao cálcio (Humanson 1972; Kiernan 2000),
sua ação não é tão rápida como a de alguns ácidos orgânicos fracos como o acido fórmico, no
entanto ele não causa alterações na ultra-estrutura e na composição química do material como
ocorre quando ácidos são utilizados (Arana-Chaves & Nanci, 2001; Werber & Cunninghamet,
2001; Keithley et al. 2000). O EDTA foi preparado junto com tampão fosfato dibásico utilizando
a seguindo fórmula: 112,66 gramas de Fosfato dibásico; 11,12 gramas de Fosfato monobásico;
2500 ml de água destilada; 175 gramas de EDTA e 125 ml de formol.
O aparelho de microondas foi utilizado para acelerar o processo de descalcificação sem
causar danos ao material, como o microondas acelera o processo de descalcificação ainda não foi
totalmente esclarecido (Tinling et al. 2004), mas acredita-se que ele aumenta energia de vibração
ou o estado de polarização do agente descalcificador, aumentando a capacidade do mesmo de se
ligar ao cálcio (Kok & Boom, 1990). O processo de descalcificação foi feito cinco vezes, em
cada uma foram descalcificadas de cinco a sete cabeças. Após a descalcificação o material foi
incluído em parafina para ser cortado. A parafina utilizada era composta por: 425 g de parafina,
50 g de cera de abelha e 25 g de estearina.
Foram feitos cortes transversais seriados em um micrótomo da marca Microm modelo HM
340 E, os cortes foram fixados em lâminas com albumina de ovo de Mayer (50 ml de clara de
ovo e 50 ml de glicerina) e depositados na estufa por algumas horas para remover o excesso de
parafina. Após este período elas foram retiradas da estufa para a montagem. A montagem é
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composta por três etapas: primeiro as lâminas passam por uma bateria para retirar a parafina dos
cortes, em seguida elas são corada com Hematoxilina-eosina (Clarck, 1981) e por último passam
por uma bateria de hidratação para retirar o excesso de corante.
O tempo de exposição aos corantes variou de 10 segundos a 1 minuto e 30 segundos para
a hematoxilina, e de 5 segundos a 2 minutos para a eosina. Diversos fatores contribuíram para
gerar essa variação no tempo: o material utilizado foi fixado por pessoas diferentes em anos
diferentes (Podarcis muralis foi tombado em 1974, Brookesia superciliaris em 2007), os
corantes eram preparados no laboratório por pessoas diferentes, ao longo do tempo foram
utilizados marcas diferentes (Merck® e Synth®) e lotes diferentes de corantes. Outro fator que
impossibilitou a padronização do tempo de exposição aos corantes foi a aparente falta de
afinidade de muitos espécimes pelo corante eosina. Ophiodes striatus, por exemplo, não reteve a
eosina apesar de diversas tentativas de ajuste do tempo de exposição.
Os diferentes tipos de tecidos foram identificados usando Kühnel (2005) e Junqueira &
Carneiro (1999). O tecido identificado por diversos autores (Bellairs, 1984; Young, 1998,
1999/1998; Kley, 2006) como sendo fibrocartilagem não foi encontrado em nenhum dos livros
utilizados (Junqueira & Carneiro, 1999; Kühnel, 2005). O termo fibrocartilagem é utilizado para
definir tecidos distintos por Bellairs (1984), Young (1998, 1999/1998) e Kley (2006), tornando
difícil a comparação entre as diversas morfologias observadas. No presente trabalho será
considerado como fibrocartilagem o tecido que forma a sínfise mandibular de Loveridgea sp.
(Bellairs, 1984).

3.4. Preparação do material seco e diafanizado

Além das lâminas histológicas, foi analisado material osteológico e diafanizado que já se
encontrava preparado. Esse material encontra-se depositado na coleção do Museu de Zoologia da
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Universidade de São Paulo. A preparação do material foi feita por diversos alunos e embora
possam existir pequenas diferenças no método utilizado, todas as diafanizações se baseiam no
protocolo criado por Song & Parenti (1995).

24

4. RESULTADOS
4.1. Descrição da região sinfisial em Iguania

4.1.1. Família Chamaeleonidae

Brookesia superciliaris - material histológico

A sínfise mandibular desta espécie pode ser dividida em três regiões com características
distintas: anterior, central e posterior. Na região anterior, os dentários são subtriangulares,
estando muito próximos, principalmente na sua região dorsal. A ligação entre os dentários é feita
exclusivamente por tecido conjuntivo com poucos condrócitos, distribuídos aleatoriamente na
região dorsal.
Na região central, os dentários aumentam de tamanho e adquirem um formato subretangular (Figura 1a), a ligação entre os mesmo ainda é feita por fibrocartilagem na região
dorsal e tecido conjuntivo na região ventral (Figura 1b). (Figura 1b).
Na região posterior, os dentários possuem formato subretangular com a face dorsal
levemente côncava (Figura 1d), o tecido conjuntivo que liga os mesmos não apresenta
condrócitos. Uma estrutura de cartilagem hialina, a cartilagem de Meckel, surge na face ventral
dos mesmos. As cartilagens de Meckel estão intimamente associada aos dentários, chegando a
penetrar em seu interior (Figura 1c). As cartilagens de Meckel não se conectam na sua
extremidade anterior, como ocorre nos demais táxons analisados, nesta espécie elas podem ser
observadas se estendendo além do ponto de conexão.
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Material seco e diafanizado

No material diafanizado de Chamaeleo sp. as cartilagens de Meckel não se conectam na
região sinfisial. No material osteológico de Chamaeleo sp. (MZUSP 53995) é possível observar
a presença de uma abertura na face interna dos dentários, deixando o canal de Meckel exposto.

4.1.2. Família Agamidae

Pogona sp. - material histológico

A sínfise mandibular desta espécie pode ser dividida em duas regiões com características
distintas: anterior e posterior. A região anterior dos dentários já possui dentes, estando estes
intimamente associados aos dentários. A dentição acrodonte deste animal faz com que o limite
entre osso e dente não seja claro, dando a impressão de se tratar de uma estrutura única,
sublosangular, com o eixo mais curto deslocado dorsalmente. A ligação entre os dentários é feita
somente por tecido conjuntivo nesta região (Figura 2a).
Na região posterior, os dentários tornan-se mais robustos, a dentição, que antes era quase
tão grande quanto o dentário, torna-se menor e passa a estar localizada próxima à face lateral dos
mesmos. O que resulta na formação de uma área plana na face dorsal dos dentários (Figura 2b).
Na face ventral dos dentários forma-se uma saliência subtriangular (Figura 2b). Entre estas
saliências é possível ver o ponto de conexão das cartilagens de Meckel (Figura 2b e 2c). A
ligação entre os dentários é feita por tecido conjuntivo na região ventral (Figura 2b). No final da
região sinfisial é possível observar as cartilagens de Meckel separadas (Figura 2d)
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Material seco e diafanizado

No material diafanizado de Trapelus agilis (MZUSP 95155) e Japalura polygonata
(MZUSP 3706) é possível observar a cartilagem de Meckel na borda interna das
hemimandíbulas. No entanto, as cartilagens de Meckel parecem não se encontram na região
sinfisial. A região mais anterior da sínfise mandibular está levemente corada de azul indicando a
presença de cartilagem, contudo, a região posterior não apresenta nenhuma coloração.
O material osteológico de outros três Agamidae revelou à presença de uma abertura na face
interna do dentário, expondo o canal de Meckel, que ao se aproximar da região sinfisial passa
para a face ventral. Em Agama sp. e Uromastyx sp. o canal segue reto, já em Pogona vitticeps o
canal de Meckel adquira uma forma semelhante a um “V” aberto.

4.1.3. Família Tropiduridae

Tropidurus torquatus - material histológico

A região anterior dos dentário é robusta, possuindo um dente em cada dentário. As faces
dorsal e interna são planas. A face ventral possui uma saliência bem desenvolvida próxima à face
externa, que também possui uma saliência, embora esta não seja tão pronunciada (Figura 3a). A
ligação entre os dentários é feita por tecido conjuntivo (Figura 3b). O Ponto de conexão das
cartilagensde Meckel é bem evidente, estando posicionado ventralmente aos dentários (Figura
3b). As fibras de conjuntivo e o ponto de conexão das cartilagens de Meckel parecem estar
intimamente conectadas com os dentários. No entanto, as lâminas obtidas com o material de
Tropidurus torquatus não possuem a qualidade ideal, provavelmente por má fixação do material
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que prejudicou o processo de descalcificação e coloração, de modo que não é possível afirmar
com certeza se a ligação entre os dentários e os demais tecidos é diferente neste animal.

Material seco e diafanizado

No material diafanizado de Tropidurus montanus (MZUSP 54924) não existe nenhum
material cartilaginoso corado na mandíbula, de modo que não é possível ver a cartilagem de
Meckel. A região sinfisial não adquire nenhuma coloração, permanecendo esbranquiçada. O
mesmo pode ser observado em Tropidurus torquatus (MZUSP 86528, MZUSP 86527). Já no
material diafanizado de Tropidurus semitaeniatus (MZUSP 92154) as cartilagens de Meckel se
coram por completo, sendo possível observá-las ao longo da mandíbula. Na região anterior dos
dentários existe uma abertura na face ventral dos mesmos expondo as cartilagens de Meckel, que
se conectam na região sinfisial, como ocorre em Norops meridionalis (MZUSP 92053) (Figura
6c).
No material diafanizado de Tropidurus semitaeniatus (MZUSP 92156) as cartilagens de
Meckel se aproximam muito, mas aparentemente não se tocam. Em Stenocercus caducus
(MZUSP 92030), só uma pequena porção das cartilagens de Meckel se cora na região mais
anterior dos dentários, mas sem que ocorra contato entre elas.
Ao se observar o material osteológico de Tropidurus semitaeniatus (MZUSP 90758),
Tropidurus torquatus (MZUSP 92018), Tropidurus hispidus (MZUSP 92143), Tropidurus
spinulosus (MZUSP 92021), Tropidurus pinima (MZUSP 92145), Plica umbra (MZUSP 23725),
Plica plica (MZUSP 20020), Microlophus peruvianus (MZUSP 29642) e Eurolophosaurus
divaricatus (MZUSP 78634) foi possível observar, na face ventral da região anterior dos
dentários, uma pequena abertura igual à observada nos dois espécimes diafanizados de T.
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semitaeniatus. É por esta abertura que as cartilagens de Meckel passam e se tornam expostas
antes de se fundirem na região sinfisial.

4.1.4. Família Polychrotidae

Polychrus acutirostris - material histológico

A sínfise mandibular desta espécie pode ser dividida em duas regiões com características
distintas: anterior e posterior. Na região anterior dos dentários são sublosangulares, com o eixo
mais curto deslocado dorsalmente, e se encontram conectados por tecido conjuntivo denso
(Figura 4a). Diversos agrupamentos de condrócitos, de tamanho variado, se encontram
espalhados em meio o tecido conjuntivo (Figura 4b). Na região posterior o tecido que conecta os
dois dentários é o mesmo, de modo que a principal diferença entre estas duas regiões está no
formato dos dentários.
Na região posterior, os dentários tornam-se quadrangulares (Figura 4c), as cartilagens de
Meckel aparecem no interior de sulcos profundos nos dentários, o canal de Meckel, nunca
deixando os mesmos (Figura 4d). Uma fina camada de tecido composto por tecido conjuntivo,
matriz cartilaginosa e condrócitos comprimidos pode ser observada se estendendo de uma
cartilagem de Meckel,

Polychrus acutirostris embrião com 74 dias - material histológico

A região sinfisial é muito diferente do observado no animal adulto. Os dentários se
encontram muito próximos, quase chegando a se tocar, são subretangulares e curvados
dorsalmente. A face ventral é levemente côncava e o espaço é ocupado pela fusão das cartilagens
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de Meckel (Figura 5a). A extensão região sinfisial é muito limitada, fazendo com que conexão
das cartilagens de Meckel seja breve. Após a região sinfisial, os dentários são finos e côncavos,
adquirindo formato semelhante a um “V” aberto. As cartilagens de Meckel se distanciam e o
espaço entre elas é ocupado por tecido conjuntivo (Figura 5b).

Material seco e diafanizado

No material diafanizado de Norops meridionalis (MZUSP 92053, MZUSP 92037), é
possível observar o canal de Meckel nas hemimandíbulas em vista ventral. Neste animal as
cartilagens de Meckel são visíveis na região central dos dentários, seguindo o contorno dos
mesmos até se conectarem na região sinfisial (Figura 6c). Já Norops meridionalis (MZUSP
92036), possui cartilagens de Meckel bem coradas de fácil visualização ao longo da mandíbula.
No entanto, não é possível observar a conexão entre elas na região sinfisial.
A análise do material osteológico de Polychrus acutirostris (MZUSP 91993) revelou a
presença de uma abertura na região anterior dos dentários, expondo a cartilagem de Meckel. A
abertura é estreita e se encontra na região inferior da face interna dos dentários, como foi
obsrvado no material histológico. O material osteológico de Enyalius catenatus (MZUSP
42686), Enyalius bilineatus (MZUSP 43022) e Enyalius iheringii (MZUSP 43024) revelou a
presença de uma abertura na região anterior da face ventral dos dentários.
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4.1.5 Família Hoplocercidae

Material seco

Hoplocercus spinosus (MZUSP 92001, MZUSP 92847) também possui a cartilagem de
Meckel exposta. Nestes animais a abertura é mais larga, surgindo no ponto de contato entre o
esplenial e o dentário, seguindo até a região anterior do mesmo. A abertura para o canal de
Meckel se encontra na face interna do dentário quando surge na região posterior, passando para a
região ventral ao alcançar a parte anterior do dentário.

4.1.6. Família Iguanidae

Material seco e diafanizado

No material diafanizado de Iguana iguana (MZUSP 95742) é possível observar uma
abertura na região anterior dos dentários, posicionada na face ventral dos mesmos. No entanto, as
cartilagens de Meckel não se coram de azul como ocorre com os demais elementos cartilaginosos
do corpo. A análise de material osteológico de Iguana iguana (MZUSP 220, MZUSP 92132)
confirmou a presença de uma abertura na região anterior da face ventral dos dentários. A
abertura em I. iguana apresenta uma extensão maior que a encontrada nos tropidurídeos
mencionados acima.
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4.2. Descrição da região sinfisial em Scleroglossa

4.2.1. Família Gekkonidae

Coleodactylus brachystoma - material histológico

A sínfise mandibular desta espécie pode ser dividida em duas regiões distintas: anterior e
posterior. Os dentários são finos e côncavos em sua região anterior, parecendo um “U” aberto
(Figura 7a). A ligação entre os dentários é feita por uma banda central de cartilagem hialina,
formada pela fusão das cartilagens de Meckel, e duas bandas de tecido conjuntivo, uma dorsal e
outra ventral ao ponto de conexão da cartilagem de Meckel (figura 7b).
Na região posterior, a ligação entre os dentários é feita pelos mesmos tecidos. No entanto, o
tecido conjuntivo é menos denso e a banda de cartilagem formada pela conexão das cartilagens
de Meckel mais fina, possuindo menos condrócitos (Figura 7c). Na face interna dos dentários
surge uma concavidade dorsal, que é ocupada pelas as cartilagens de Meckel quando a ligação
entre as mesmas é rompida (Figura 7c).

Hemidactylus maboui - material histológico

Na região sinfisial os dentários são côncavos, possuindo formato de “U” semelhante ao
observado em Coleodactylus brachystoma. Mas, nesta espécie, os dentários são mais robustos e a
concavidade é menos acentuada. Os dentários estão conectados por tecido conjuntivo e pela
fusão das cartilagens de Meckel, como foi observado em C. brachystoma. Na região dorsal da
face interna, onde os dentários se encontram mais próximos, a ligação é feita por tecido
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conjuntivo. Logo abaixo existe uma camada rica em condrócitos, formada pela fusão das
cartilagens de Meckel. E na região ventral exista uma grande quantidade de tecido conjuntivo.
Nesta espécie os condrócitos não se encontram tão compactados, provavelmente
permitindo que um pouco de tecido conjuntiva penetre na camada de cartilagem, o que explicaria
a coloração rosa da mesma.

Material seco e diafanizado

As cartilagens de Meckel não se encontram bem definidas no material diafanizado dos
Gekkonidae analisados e não foi possível observá-las em Gymnodactylus geckoides (MZUSP
49751), Lygodactylus klugei (MZUSP 47895), Gonatodes humeralis (MZUSP 29353),
Phyllopezus pollicaris (MRT 2807), Hemidactylus mabouia (MZUSP 57636, MZUSP 11331).
Em G. humeralis, a região sinfisial adquiriu coloração rosa, sendo o resultado provável da
exposição por um tempo muito longo ao corante. Já a região sinfisial de L. klugei ficou
completamente translúcida. Nos demais espécimes mencionados acima, a região sinfisial é
preenchida por um tecido esbranquiçado.

4.2.2. Família Pygopodidae

Material diafanizado

No material diafanizado de Delma australis (MZUSP 75132) e Lialis jicari (MZUSP
67149) foi possível ver uma pequena porção da cartilagem de Meckel, na região mais anterior
dos dentários, porém elas não se conectam.
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4.2.3. Amphisbaenia

Amphisbaena vermicularis - material histológico

Dentários muito próximos e robustos em toda região sinfisial, que pode ser dividida em
duas regiões: anterior e posterior. Na região anterior, a face interna dos dentários é reta, sendo
mais desenvolvida do que nos outros táxons estudados, a face dorsal também é reta e possui
dentição. A Face ventral dos dentários é muito reduzida enquanto que a face externa é bem
desenvolvida e inclinada, fazendo com que os dentários adquiram um formato subtriangular
(Figura 8a). A conexão entre os dentários é feita por fibrocartilagem e uma banda ventral de
tecido conjuntivo.
Na região posterior, o dentário deixa de ser subtriangular, a face ventral se estende
lateralmente fazendo com que os dentários percam o formato subtriangular. Uma saliência se
forma na face ventral, próxima a face interna dos dentários (Figura 8b). A ligação entre os
dentários é feita principalmente por fibrocartilagem, reforçada por duas bandas de tecido
conjuntivo, uma dorsal e outra ventral (Figura 8b). As cartilagens de Meckel não se conectam,
podendo ser observada em uma fenda na face interna dos dentários no final da região sinfisial
(Figura 8c).

Bronia sp. - material histológico

Os dentários são robustos e estão muito próximos e em toda a região sinfisial, que pode ser
dividida em duas regiões: anterior e posterior. Na região anterior a face interna dos dentários
apresenta uma grande extensão, mas não é plana como em Amphisbaena vermicularis, possuindo
uma área sulcada no centro. A face dorsal também é reta e possui dentição como em A.
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vermicularis. A Face ventral dos dentários é reduzida, enquanto que a face externa é bem
desenvolvida e inclinada, fazendo com que os dentários adquiram um formato subtriangular,
porém, a inclinação é menor do que a observada em A. vermicularis.
Na região posterior o dentário deixa de ser subtriangular e a face ventral se estende
lateralmente, como ocorre em A. vermicularis. No entanto, não existe uma saliência acentuada na
face ventral como em A. vermicularis, mas um pequeno prolongamento subtriangular pode ser
observado próximo à face interna de cada dentário. A ligação entre os dentários é identica à
observada em A. vermicularis.

Material seco e diafanizado

Em Amphisbaena anaemariae (MZUSP 83416), Amphisbaena mensae, Amphisbaena alba
(MZUSP 83460), Amphisbaena fuliginosa (MZUSP 83400), Leposternon infraorbitale (MZUSP
85248,) Amphisbaena vermicularis (MZUSP 83302) e (83301), a diafanização não revelou
nenhum material cartilaginoso nos dentários, a sínfise mandibular embora facilmente
identificada não adquiriu nenhuma coloração nestes animai.
A análise do material osteológico revelou a presença de um sulco ao longo de todo o
dentário em Amphisbaena vermicularis (MZUSP 86925) e Leposternon microcephalum
(MZUSP 6395). Em A. vermicularis o sulco é mais profundo que em L. microcephalum, que
possui uma grande abertura na região anterior dos dentários, expondo a cartilagem de Meckel.
Blanus cinereus e Trogonophis wiegmanni não foram corados com Alcian blue, somente
com alizarina, tornando impossível a visualização das cartilagens. Porém, ossos da mandíbula
estão levemente translúcidos permitindo a visualização do canal de Meckel no interior dos
mesmos. O canal de Meckel está localizado na mesma região que as cartilagens observadas nos
demais táxons desta família.
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Também foram analisados quatro embriões diafanizados de Leposternon infraorbitale, dois
em um estágio inicial de desenvolvimento e outros dois em um estado avançado. Em todos os
casos as cartilagens de Meckel não se encontravam conectadas.

4.2.4 Família Lacertidae

Podarcis muralis - material histológico

A sínfise mandibular possui duas regiões distintas, a região anterior e a região posterior.
Na região anterior os dentários possuem uma face ventral reduzida e arredondada, fazendo com
que os mesmos tenham formato subtriangular (Figura 9a). A conexão entre os dentários é feita
por tecido conjuntivo, contendo condrócitos distribuídos aleatoriamente (Figura 9b).
Na região posterior os dentários mudam de forma, eles se expandem lateralmente e um
pequeno prolongamento sub-retangular surge na face dorsal, dando ao dentário um formato
côncavo (Figura 9c). Uma grande saliência surge ventral na face arredondada, e uma pequena
concavidade surge na face interna dos dentários (Figura 9c).
A ligação entre os dentários se torna mais complexa. Diversas bandas de tecido conjuntivo
conectam os dois prolongamentos subretangulares logo abaixo desta camada a conexão entre os
dentários é feita por fibrocartilagem, que ocupa metade do espaço entre os dentarios (Figura 9d).
O restante do espaço entre os dentários é ocupado por um grande agrupamento de vasos
sanguíneos, na região central, e tecido conjuntivo que conecta as duas grandes saliências na face
ventral (Figura 9d).
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Material seco e diafanizado

Foram analisados exemplares diafanizados de quatro espécies desta família. Em Mesalina
sp. (MZUSP 95154) e Acanthodactylus cf. schmidti (MZUSP 95156), a sínfise mandibular se
apresentava esbranquiçada sem as cartilagem de Meckel corada nos dentários. Em Lacerta
strigata (MZUSP 58020) e Podarcis muralis (MZUSP 58013) é possível observar as cartilagens
de Meckel, que não se conectam na região sinfisial

4.2.5 Família Teiidae

Cnemidophorus ocellifer - material histológico

A sínfise mandibular pode ser dividida em duas regiões distintas, a anterior e a posterior.
Na região anterior os dentários são subquadrangulares apresentando todas as faces lisas, exceto
pela face ventral, que apresenta uma saliência. Entre os dentários a ligação é feita por uma banda
de fibrocartilagem dorsal, uma banda de cartilagem hialina, que é formada pela conexão das
cartilagens de Meckel, e uma banda de tecido conjuntivo ventral (Figura 10a). A camada
formada pela conexão das cartilagens de Meckel quase não se conecta os dentários, fazendo com
que a conexão entre os mesmos seja feita principalmente por fibrocartilagem (Figura 10b).
Na região posterior, os dentários se tornam mais largos e côncavos (Figura 10c). A
conexão entre eles é feita por tecido conjuntivo, no espaço que antes era preenchido por
fibrocartilagem, e pelas cartilagens de Meckel que agora estão separadas (Figura 10d). As das
cartilagens de Meckel estão envoltas em tecido conjuntivo, que conecta os dentários
ventralmente.
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Kentropyx calcarata - material histológico

A região sinfisial é muito semelhante à observada em Cnemidophorus ocellifer, podendo
ser divida em uma região anterior e outra posterior. Na região anterior, os dentários apresentam a
face dorsal plana e a ventral saliente, fazendo com que os dentários sejam subtriangulares ao
invés de subquadrangulares, como ocorre em C. ocellifer. A ligação entre os dentários é
semelhante à observada em C. ocellifer, apresentando os mesmos elementos. Nesta espécie a
banda de fibrocartilagem apresenta uma grande quantidade de condrócitos, em contraste com a
fibrocartilagem em C. ocellifer, que quase não possui condrócitos. A banda formada pela
conexão das cartilagens de Meckel é igual à observada em C. ocellifer, assim como o tecido
conjuntivo que conecta os dentários ventralmente.
Na região posterior, os dentários se tornam mais largos e côncavos. A conexão entre eles é
feita por tecido conjuntivo e pelas cartilagens de Meckel, que agora estão separadas como foi
observado em C. ocellifer.

Material seco e diafanizado

No material diafanizado de Ameiva ameiva (MZUSP 95743) não foi possível observar as
cartilagens de Meckel nas hemimandíbulas. O material osteológico de Ameiva ameiva (MZUSP
92079, MZUSP 90286) revelou a presença de uma abertura na face interna dos dentários. Ela
surge no ponto de contato entre o esplenial e o dentário, seguindo para a região anterior do
dentário. O mesmo padrão foi observado em Cnemidophorus ocellifer (MZUSP 92137),
Crocodilurus lacertinus (MZUSP 92074, 12624), mas neste animal o canal de Meckel está mais
próximo da face ventral dos dentários.
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Em Tupinambis teguixin (MZUSP 92149), Tupinambis rufescens (MZUSP 93083, MZUSP
93082, MZUSP 92131), também existe uma abertura no ponto de contato com o esplenial. A
mandíbula destes animais é levemente curvada para cima na região anterior, fazendo com que a
fenda no dentário também seja curva. Dracaena guianensis (MZUSP 40082) e Dracaena
paraguayensis (MZUSP 62849) possuem uma grande abertura expondo o canal de Meckel nos
dentários a partir do ponto de contato com o esplenial.

4.2.6 Família Gymnophthalmidae

Cercosaura ocellata - material histológico

A sínfise mandibular pode ser dividida em uma região anterior e outra posterior, que ocupa
a maior extensão da sínfise mandibular. Na região anterior o dentário é subtriangular
apresentando a face dorsal, interna e externa bem desenvolvida, e a face ventral pequena (Figura
11a). A conexão entre os dentários é feita por tecido conjuntivo (Figura 11b).
Na região posterior pode se observar a formação de uma concavidade na face dorsal do
dentário (Figura 11a) que vai se tornado cada vez mais evidente, terminado por conferir um
formato de “V” para aos mesmos (Figura 11c). A conexão entre os dentários é feita só por tecido
conjuntivo (Figura 11d).
Embora não exista uma estrutura de cartilagem conectando os dentários é possível observar
uma faixa de esbranquiçada na região ventral. Esta faixa é provavelmente causada por um
problema de preparação do material, já que se estende pelo tecido conjuntivo e ósseo (Figura
11d).

As cartilagens de Meckel aparecem separadas no final da região sinfisial em uma

concavidade no na face interna dos dentários.
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Colobosaura modesta - material histológico

O crânio do animal se encontrava danificado com sinais de hemorragia em diversos locais.
Como o dano era interno, não foi possível notá-lo quando o exemplar foi escolhido. Apesar dos
danos a estrutura da sínfise mandibular é possível afirmar que a conexão dos dentários é muito
semelhante à observada em Cercosaura ocellata.
Na região anterior os dentários são subtriangulares, assim como em C. ocellata, tornando
se côncavos depois de poucos cortes. A conexão entre os dentários é feita por tecido conjuntivo,
tanto na região anterior quanto na posterior, e nenhum material cartilaginoso foi observado na
região sinfisial.

Material seco e diafanizado

No material diafanizado de Cercosaura schreibersii (MZUSP 92039, MZUSP 92062) é
possível ver as cartilagens de Meckel no interior de cada hemimandíbula. As cartilagens não
chegam a se encontrar na sínfise mandibular.
Padrão semelhante foi observado em Cercosaura ocellata (MZUSP 92007), Colobosaura
modesta (MZUSP 90800), Micrablepharus maximiliani (MZUSP 92053, MZUSP 92048,
MZUSP 92064). Nestes animais as cartilagens de Meckel se encontram bem coradas, mesmo
assim não é possível observar o contato das cartilagens de Meckel, corroborando os dados
histológicos. Nestes espécimes o espaço entre os dentários apresenta coloração esbranquiçada
(Figura 6d).
Em Caparaonia itaquara (MZUSP 97620) a sínfise mandibular não adquire nenhuma
coloração de modo que o tecido nesta região é translúcido (Figura 6a). A facilidade com que as
cartilagens de Meckel se coram nesse clado provavelmente se deve à sua grande aérea exposta. O
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material osteológico de Heterodactylus imbricatus (MZUSP 40418) revelou uma grande abertura
lateral que passa por cerca de 70 % dos dentários sendo mais larga na região posterior dos
mesmos.

4.2.7 Família Scincidae
Mabuya bistriata - material histológico

A sínfise mandibular possui duas regiões distintas: a região anterior e a região posterior.
Na região anterior, os dentários são robustos de formato subquadrangular. A face dorsal dodentário é plana, com um dente central. A face interna dos é arredondada e na face ventral existe
uma saliência arredondada (Figura 12a). A conexão entre os dentários é feita por tecido
conjuntivo denso, contendo pequenos agrupamentos de condrócitos (Figura 12b).
Na região posterior, uma pequena concavidade está presente na face internados dentários,
posicionada ventralmente. À medida que a concavidade fica mais evidente, mais condrócitos se
concentram nesta área. Os condrócitos não se encontram compactados, e parte do espaço é
preenchido por matriz cartilaginosa e tecido conjuntivo (Figura 12c).

Material seco e diafanizado

No material diafanizado de Mabuya bistriata (MZUSP 98096) não foi possível observar
material cartilaginoso. Em Mabuya frenata (MZUSP 92063), somente uma pequena porção das
cartilagens de Meckel estão coradas, na região anterior dos dentários, mas elas não se conectam.
(Figura 6b). A região mais anterior da sínfise madibular é azulada, indicando a presença de um
de material cartilaginoso nesta região. Estas observações condizem com o que foi observado no
material histológico de Mabuya. A análise do material osteológico de Mabuya bistriata (MZUSP
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92002) e Trachylepis albilabris (MZUSP 53998) não revelou a presença de nenhuma abertura na
região anterior dos dentários.

4.2.8. Família Anguidae
Ophiodes striatus - material histológico

A coloração do material foi comprometida por baixa afinidade com o corante eosina,
fazendo com que o material tenha se corado predominantemente de roxo. No entanto, as
estruturas estão bem conservadas de modo que a coloração não atrapalhou na coleta de dados. A
sínfise mandibular pode ser dividida em duas regiões: anterior e posterior.
Na região anterior, os dentários são triangulares e inclinados um em direção ao outro. As
faces internas estão paralelas entre si (Figura 13a). Entre os dois dentários existe uma área de
tecido de coloração roxa rica em condrócitos. Esta área não conecta os dentários, estando isolada
dos mesmos por tecido conjuntivo. A conexão entre os dentários é feita por tecido conjuntivo,
que apresenta diversos condrócitos compactos na porção ventral da conexão (Figura 13b).
Em cortes posteriores, o dentário mantém a mesma orientação da região anterior. A face
dorsal e a face interna aumentam de tamanho em relação à face externa, fazendo com que os
dentários adquiram um formato mais alongado (Figura 13c). A conexão entre os dentário é feita
por tecido conjuntivo. A área rica em condrócitos, que estava apresente na região anterior,
desaparece. Os condrócitos compactos na porção ventral também desaparecem, mas podem ser
observados nos primeiros cortes desta região (Figura 13d). As cartilagens de Meckel aprecem
separadas no final da região posterior.
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Diploglossus fasciatus - material histológico

Nesta espécie a sínfise mandibular apresenta duas regiões: anterior e posterior. Na região
anterior a face interna e a face ventral dos dentários são continuas e arredonda. A face dorsal é
côncava e alongada lateralmente. Já a face externa é bem reduzida, conferindo um formato
subtriangular aos dentarios.
Na região posterior os dentarios se tornam mais finos. A concavidade na face dorsal dos
mesmos é mais acentuada e a face externa aumenta de extensão, fazendo com que os dentários
adquiram formato de “U”. Em toda a extensão da região sinfisial os dentários se encontram
conectados somente por tecido conjuntivo. As cartilagens de Meckel não se encontram em
nenhum momento e não existem condrócitos isolados, como ocorre em Ophiodes striatus outras
espécies analisadas.

Material seco e diafanizado

No material diafanizado de Ophiodes sp. (MZUSP 92082) as cartilagens de Meckel estão
próximas da face interna dos dentários. Elas seguem o contorno dos mesmos até se aproximar da
região sinfisial, mas parece não existir tecido cartilaginoso na sínfise mandibular. No material
osteológico de Ophiodes striatus (MZUSP 92081), Ophisaurus ventralis (MZUSP 40409) e
Diploglossus lessonae (MZUSP 52336) é possível observar um pequeno sulco na face ventral
dos dentários.
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4.2.8. Família Varanidae

Varanus salvator e Varanus indicus - material histológico

Nestas duas espécies a região sinfisal pode ser dividia em duas regiões, anterior e posterior,
com base no formato dos dentarios. Na região os dentários são arredondados nos cortes mais
anteriores e levemente quadrangulares nos cortes mais posteriores. A conexão ente os dentário é
feita exclusivamente por tecido conjuntivo.
Na região posterior, a face ventral dos dentários diminui de tamanho, dando aos mesmos
formato subtriangular. Uma concavidade surge na face interna dos dentários (Figura 14a),
fazendo com que a face ventral adquira um formato semelhante a um gancho. Em toda extensão
da região sinfisial a conexão entre os dentarios é feita exclusivamente por tecido conjuntivo
denso. (Figura 14b).
Embora a conexão entre os dentários seja feita somente por tecido conjuntivo, diversos
condrócitos isolados estão presentes (Figura 14c). Também é possível observar fibras de elastina
em meio ao tecido conjuntivo (Figura 14c). As cartilagens de meckel podem ser observadas,
isoladas uma da outra, no interior da concavidade formada na região posterior da sínfise (Figura
14d).
Também foi preparado material histológico de Varanus indicus, mas devido a um problema
na descalcificação o material ficou muito degrado. A forma dos dentários é igual em ambas as
espécies, a conexão entre os dentários também parece ser a mesma, no entanto é impossível
afirmar com certeza já que área entre os as cartilagens de Meckel está rompida e ausente no
material de V. indicus.
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Material seco

Varanus exanthematicus, Varanus bengalensis (MNHN 1991.403) e Varanus niloticus
(MZUSP 2040) apresentam um sulco na face interna dos dentários. Ele tem inicio no ponto de
contato mais anterior entre o esplenial e o dentário, seguindo até a região mais anterior do
dentário, quase atingindo sua ponta.

4.3. Serpentes

4.3.1. Família Typhlopidae

Typhlops brongersmianus - material histológico

Nesta espécie os dentários são alongados horizontalmente sem dentes. Existem dois
conjuntos de ossos distintos: um maior dorsal, o dentário, e um menor ventral,o esplenial. O
espaço entre eles é preenchido por tecido conjuntivo e pelas cartilagens de Meckel (Figura 15a).
Nenhum dente está presente no dentário. A ligação entre os dentários é feita na região dorsal por
tecido conjuntivo. Um grande nódulo de cartilagem hialina e tecido conjuntivo ocupa o restante
do espaço entre os dentários (Figura 15b). Este nódulo é rico em condrócitos e se cora de
maneira irregular. Cortes anteriores do nódulo adquirem coloração rosa, à medida que cortes na
região mais posterior são feitos a lateral do nódulo torna-se azul escuro, na porção final o nódulo
se cora completamente de azul (Figura 15c).
Na região anterior do nódulo de cartilagem alguns condrócitos parecem ligar a cápsula ao
dentário, isto não ocorre no restante do nódulo, que possui condrócitos bem agrupados cercados
por tecido conjuntivo denso (Figura 15d).
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4.3.2. Família Anomalepididae

Liotyphlops beui- material histológico

Os dentários são alongados e possuem formato subtriangular, estando levemente curvados
no sentido dorsal (Figura 16a). Dentes estão presentes na extremidade anterior do dentario. A
ligação entre os dentários é feita por tecido conjuntivo denso, não existindo nenhuma estrutura
cartilaginosa como foi observado em T. brongersmianus (Figura 16b). As cartilagens de Meckel
podem ser vistas na região posterior dos dentários na face interna dos mesmos, não estando
confinadas no interior dos ossos (Figura 16c).

4.3.3. Família Leptotyphlopidae

Leptotyphlops borapeliotes- material histológico

Os dentários são muito reduzidos, subretanguares e sem dentes. Eles se encontram
inclinados, fazendo com que as faces internas se encontrem mais próximas dorsalmente que
ventralmente (Figura 17a). A conexão entre os dentários é feita por uma banda de cartilagem
hialina central, formada pela junção das cartilagens de Meckel, e duas bandas de tecido
conjuntivo, uma dorsal e oura ventral a banda de cartilagem (Figura 17a). Está espécie é a única
que possui o ponto de conexão entre as cartilagens de Meckel acima dos dentários, nos demais
táxons esta conexão se encontra abaixo ou entre os dentários.
À medida que cortes da região posterior são feitos pode se observar a formação de uma
concavidade acentuada na face interna dos dentários, que passa ser ocupada pelas cartilagens de
Meckel quando estas se separam.
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4.3.4. Família Aniliidae

Anilius scytale - material histológico

A sínfise mandibular é simples os dentários são arredondados e se encontram muito
afastados (Figura 18a e 18b), em contraste com a distâncias observada nos Scolecophidia e nos
“lagartos”, onde os mesmos se encontram próximos analisados. A ligação entre os dentários é
feita somente por tecido conjuntivo. Porém, este tecido se encontra mais condensado na região
central entre os dentários, formando uma banda vertical. Esta estrutura foi chamada de ligamento
intermandibular por Bellairs (1984) (Figura 18c). O tecido na região central é esbranquiçado,
mas a organização do tecido conjuntivo que compõe o ligamento intermandibular é igual a do
tecido que a cerca (Figura 18c). Não existe nenhuma estrutura de cartilagem na região sinfisial.
A cartilagem de Meckel pode ser vista em uma pequena depressão na face interna dos dentários
(Figura 18d).

4.3.5. Família Colubridae

Chironius quadricarinatus - material histológico

A sínfise mandibular é muito mais complexa do que nos outros táxons analisados. Os
dentários estão muito afastados, como em Anilius scytale, eles são finos e alongados
verticalmente (Figura 19a). Uma pequena estrutura de cartilagem chamada de cartilagio
symphyseum (Young 1998) (Figura 19c) pode ser observada logo abaixo do dentário, próximo
sua face interna. No centro da mandíbula existe uma estrutura de tecido conjuntivo denso rico em
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fibras de formato triangular, o nódulo intermandibular (Figura 19a e 19d). Esta estrutura surge
antes dos dentários, que se encontram conectados a ela por tecido conjuntivo simples e músculo.
Na região ventral desta estrutura existem dois agrupamentos de tecido muscular, um de
cada lado, que são as regiões constritoras de glândula do músculo intermandibularis anterior
(Figura 19c). A partir da face ventral dos dentários o músculo intermandibularis anterior parte
para a região ventral da mandíbula. À medida que se aproximam da região ventral ele muda de
direção seguindo para o nódulo intermandibular, se conectando a sua região constritoras da
glândula (Figura 19c).

Atractus pantostictus- material histológico

Os dentários são arredonda e se encontram muito afastados como em Anilius scytale e
Chironius quadricarinatus.

A cartilagio symphyseum não está presente. O nódulo

intermandibular é composto por tecido conjuntivo denso rico em fibras, apresentando tamanho
reduzido quando comparada com o nódulo de C. quadricarinatus. Sua posição também é mais
dorsal, não ocupando nenhum espaço entre os dentários. Abaixo do nódulo intermandibular
existe grande quantidade de tecido muscular, o músculo intermandibularis anterior, que ocupa
quase todo o espaço entre os dentários. Tecido conjuntivo parte dos dentários e os conecta ao
nódulo intermandibulae e o músculo intermandibularis anterior.
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5. DISCUSSÃO
5.1. A sínfise mandibular em Squamata

Em todos os trabalhos em que a sínfise mandibular é utilizada como um caráter ela é
codificada como possuindo dois estados: 1) uma sínfise livre ou 2) uma sínfise rígida. Esse
último estado sempre foi considerado como presente em todas as famílias de “lagartos” e nos
Scolecophidia, enquanto que as serpentes Alethinophidia e os mosasaurideos possuiriam uma
sínfise livre (Caldwell, 1999; Conrad, 2008; Lee 1997, 1998, 2005; Lee e Caldwell, 2000;
Rieppel e Zaher, 2000b; e Zaher e Rieppel, 2000).
No entanto, os resultados das análises histológicas mostram que esta codificação não reflete
a variação morfológica da sínfise mandibular dentro de Squamata (figura 20). Onze famílias de
“lagartos” foram analisadas neste trabalho, destas, sete não apresentavam as cartilagens de
Meckel fundidas (tabela 2). Esta mesma morfologia foi observada em duas das três famílias de
Scolecophidia e em todas as serpentes Alethinophidia.
A ausência da conexão entre as cartilagens de Meckel nos “lagartos” havia sido
documentada anteriormente por Bellairs (1984) em Lacerta, Anguis, Loveridgea e Varanus
griseus. Estes os gêneros pertencem a famílias que foram analisados neste trabalho e também
não possuíam a conexão entre as cartilagens de Meckel, reforçando a hipótese de que o tipo de
conexão na região sinfisial não varia muito dentro de uma mesma família.
Bellairs (1984) também observou a ausência de uma conexão cartilaginosa em Chamaeleo.
Este gênero pertence à família Chamaeleonidae, representada neste trabalho por Brookesia
superciliaris. Embora Bellairs (1984) não tenha observado a fusão das cartilagens em
Chamaeleo esta fusão é facilmente observada em B. superciliaris, que apresenta grande
quantidade de cartilagem na região sinfisial. B. superciliaris é o táxon mais basal dentro de
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Chamaeleonidae (Rieppel, 1981, 1987), é provável que a condição observada neste táxon seja o
estado plesiomorfico para a família Chamaeleonidae e a morfologia apresentada por Chamaeleo
seja uma autapomorfica.
Outra possibilidade é que a conexão de cartilagem não tenha sido observada por Bellairs
(1984) por estar posiciona em uma região muito posterior como ocorre em Brookesia
superciliaris.
A perda da conexão cartilaginosa nos “lagartos” só havia sido documentada anteriormente
por Bellairs (1984), que não sugeriu nenhuma hipótese para explicar as vantagens e os fatores
que levariam ao surgimento desta morfologia. A perda da conexão das cartilagens de Meckel
ocorre em animais fossoriais, arborícolas e cursoriais que sofrem pressões evolutivas distintas.
Uma possível hipótese para explicar a perda da conexão cartilaginosa seria a utilização da língua
para capturar e manipular a presa. Em Polychrus e Amphisbaenia a língua é utilizada durante
alimentação (observação pessoal) de modo que a cinese da mandíbula não precisa ser tão
desenvolvida. A substituição da conexão da cartilagem de Meckel por fibrocartilagem, ou um
tecido semelhante, fortaleceria a sínfise por se tratar de uma combinação de tecido conjuntivo e
cartilaginoso, permitindo uma mordida mais potente.
No entanto, esta hipótese não explicaria a redução observada nos Gymnophthalmidae,
Scincidae e Diploglossus fasciatu, onde a língua não é utilizada na deglutição e a ligação entre os
dentário é feita por tecido conjuntivo simples. Também não é possível afirmar com certeza que
conexão fibrocartilagem resulta em uma ligação mais resistente, já que a presença desta conexão
cartilaginosa permite alguns movimentos nos Scolecophidia (Kley, 2006).
Em Varanus e Ophiodes striatus a perda da conexão das cartilagens de Meckel teria,
juntamente com outras modificações, proporcionado um aumento da cinese craniana. No caso de
Varanus a presença de fibras elásticas proporcionaria uma maior capacidade de distensão ao
tecido conjuntivo, resultando em uma maior cinese na região sinfisial (Bellairs 1984; Frazzetta,
1962).
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Em Ophiodes striatus, é possível que a região de tecido diferenciado entre os dentários
possua função semelhante ao nódulo de cartilagem de Typhlops brongersmianus. Nesta espécie o
nódulo cartilaginoso restringe alguns tipos de movimento, mas não torna a sínfise acinética
(Iordansky, 1997; Kley, 2006). Por ser uma estrutura bem menos desenvolvida em O. striatus o
grau de cinese neste táxon seria mais baixo do que nos T. brongersmianus, mas seria maior do
que na maioria dos “lagartos”.
A fusão das cartilagens de Meckel sempre foi considerada o estado plesiomorfico em
Squamata. Embora diversas famílias analisadas neste trabalho não apresentem este estado
quando adultos ele pode ser observado em embriões, estando presente no embrião de Polychrus
acutirostris .
A conexão das cartilagens de Meckel também foi observada em embriões de diversos
gêneros das famílias Gekkonidae, Scincidae, Varanidae e Lacertidae (Kamal, 1969),
Amphisbaena darwini (Montero et al., 1999), Agama pallida (Zada, 1981), Polychrus
acutirostris, Iguana iguana, Tropidurus sp., Anisolepis longicauda e Tupinambis merianae
(Guerra-Fuentes, 2006). A conexão das cartilagens de Meckel não pode ser observada em
Varanus por Shrivastava (1964) e nos embriões diafanizados de Leposternon infraorbitale.
Provavelmente todos os “lagartos” apresentam as cartilagens de Meckel conectadas durante
uma parte do desenvolvimento embrionário, mesmo os táxons que não apresentam esta conexão
quando adultos. O estado de desenvolvimento embrionário em que esta conexão é perdida parece
variar de um táxon para outro, o que poderia explicar porque não foi observado em alguns táxons
mencionados acima.
A perda da conexão entre as cartilagens de Meckel ocorre em quase todas as linhagens de
Squamata analisadas neste trabalho, sendo uma tendência altamente difundida. Ocorrendo em
animais arborícolas, fossoriais e cursoriais. Ela seria o primeiro passa para formação de uma
sínfise livre altamente sintética, abrindo caminho para outras mudanças que levariam a sínfise
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livre. Sua perda freqüente reforçando a hipótese de que a sínfise livre dos mosassauros possa ter
evoluído independentemente da sínfise livre das serpentes macrostomatas, como foi apontado
por diversos autores (Haas, 1979; Zaher, 1998; Greene & Cundall, 2000; Rieppel & Zaher,
2000a).

5.2. A sínfise mandibular nos Scolecophidia

Nos Scolecophidia as cartilagens de Meckel se encontram conectadas na embriogênese
(Bellairs e Kamal, 1981), a análise de embriões de Typhlops sp. diafanizados confirmou esta
observação. Já nas serpentes Alethinophidia as cartilagens de Meckel nunca se conectam (ElToubi et al., 1965; 1968; Kamal 1969; 1970).
A sínfise mandibular dos Scolecophidia foi analisada detalhadamente por Young (1998;
1999) e Kley (2001; 2006). Em seus trabalhos Young (1998; 1999) analisou representantes de
Leptotyphlopidae e Typhlopidae, segundo este autor as duas famílias possuíam as cartilagens de
meckel conectadas na região sinfisial. A presença desta conexão também foi observada por Kley
(2001), que descreveu a presença de um nódulo de cartilagem entre os dentários Leptotyphlops.
Segundo Kley (2001) este nódulo corresponderia ao ponto de fusão das duas cartilagens de
Meckel e uma estrutura semelhante só estaria presente em nos Typhlopidae.
No entanto, no material de Leptotyphlops analisado neste trabalho não foi observado
nenhum nódulo de cartilagem. A fusão das cartilagens de Meckel estava presente, mas não
formava um nódulo como ocorre em Typhlops brongersmianus, sua estrutura é mais semelhante
a conexão observada nos “lagartos”.
A morfologia da sínfise mandibular em Anomalepidae nunca havia sido analisada
detalhadamente, sendo completamente diferente da observada em Leptotyphlopidae e
Typhlopidae. Não existe nenhum sinal de cartilagem na região sinfisial e a conexão entre os
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dentários é feita puramente por tecido conjuntivo denso. A relação filogenética entre estas três
famílias tem sido questionada recentemente (Conrad, 2008), fazendo com que não seja possível
afirmar qual destes três tipos de morfologia representaria o estado plesiomorfico.
Kley (2006) sugeriu diversas hipóteses para tentar estabelecer a homologia do nódulo de
cartilagem: 1)-o nódulo seria uma extensão mais elaborada de elementos fibrocartilaginosos que
compõe a sínfise nos Squamata não-ophidia; 2)-ele seria a junção dos cartilagio symphyseum
observadas em algumas serpentes Caenophidia; 3)- ele seria derivado discreto da cartilagem de
Meckel embrionária; 4)-ele seria uma estrutura neomorfica, presente só nos Scolecophidia ou 5)ele seria derivado elementos fibrocartlaginosos do nódulo intermandibular.
Para este autor a primeira e a última hipóteses seriam as mais parcimoniosas, devida a
composição destes tecidos. Dentre estas duas hipóteses Kley (2006) descartou a primeira
hipótese por acreditar que os dentários de Leptotyphlops já se encontravam afastada como o das
Serpentes Alethinophidia, além de não existir uma faceta sinfisial ao longa da superfície medial
dos dentários. No entanto, ao compara a distância dos dentários dos Scolecophidia,
Alethinophidia e qualquer um dos gêneros de “lagartos” utilizados neste trabalho, pode-se ver
que a distância entre os dentários é mais semelhante entre os “lagartos” e Scolecophidia do
entre as Alethinophidia e as Scolecophidia.
A hipótese adotada por Kley (2006) de que o nódulo de cartilagem seria derivado do
nódulo intermandibular, não é corroborada pelos dados obtidos neste trabalho. Ela estaria
diretamente relacionada com o tipo de tecido que forma o nódulo cartilaginoso que, segundo
Kley (2006) é composto por fibrocartilagem assim como o nódulo intermandibular segundo
Young (1998; 1999).
No entanto, o termo fibrocartilagem é utilizado por Kley e Young para definir tipos
diferentes de tecido, que não poderiam ser classificados como fibrocartilagem em nenhum dos
casos. Bellairs (1984) chamou de fibrocartilagem o tecido que conecta os dentários do
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amphisbaenideo Loveridgea, estando presente também em Lacerta. Com base na imagem da
região sinfisial de Loveridgea apresentada por Bellairs (1984), é possível afirmar que o mesmo
tecido é responsável pela conexão dos dentários nos amphisbaenideos analisados neste trabalho
(Figura 8), estando presente também em Podarcis muralis (Figura 9d). A fibrocartilagem seria
caracterizada como sendo composta principalmente por tecido conjuntivo denso, com alguns
pequenos agrupamentos de condrócitos distribuídos aleatoriamente pela sua extensão, que
também possui matriz cartilaginosa.
Este tecido teria, portanto, mais características de tecido conjuntivo do que de cartilagem.
Porém o nódulo cartilaginoso é um grande agrupamento de cartilagem hialina rica em
condrócitos (Figura 15b), sua composição difere muito da composição da fibrocartilagem tendo
mais características de tecido cartilaginoso do que de conjuntivo. O nódulo cartilaginoso não
poderia, portanto ser classificado como sendo fibrocartilaginoso como foi adotado por Kley
(2006). O nódulo intermandibular também não é composto por fibrocartilagem, mas sim tecido
conjuntivo denso rico em fibras, que não possui condrócitos ou matriz cartilaginosa (Figura 18d),
sendo completamente diferente do nódulo de cartilagem.
A composição e estrutura do nódulo cartilaginoso se assemelham muito mais com as
cartilagens de Meckel. Eu acredito que o nódulo seja derivado da fusão das cartilagens de
Meckel, hipótese levantada por Kley em seu primeiro trabalho (2001).
A

mandíbula

dos

Leptotyphlopidae

é

altamente

modificada

possuindo

tanto

simplesiomorfias em comum com os “lagartos” quanto sinapomorfias típicas das serpentes
(Kley, 2006). Segundo Kley (2006) a sínfise mandibular presente nestes animais só poderia ter
surgido de um ancestral que possuísse a sínfise livre semelhante às serpentes macrostomatas.
Esta teoria se baseia principalmente na hipótese adotada por Kley (2006) sobre a origem do
nódulo cartilaginoso, que eu acredito estar errada. Embora os “lagartos” ainda possuam uma
ligação firme na região sinfisial, a perda da conexão das cartilagens de Meckel ocorre de forma
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independente em diversas linhagens, e a regressão das mesmas poderia originar um nódulo
isolado semelhante ao observado em Typhlops.
Esta hipótese é reforçada pela morfologia observada em Ophiodes striatus. O aumento do
numero de condrócitos na área de tecido diferenciado presente em Ophiodes striatus (Figura
13b) resultaria em um nódulo de cartilagem muito semelhante ao observado em Typhlops,
provando Typhlops poderia ser alcançada facilmente a partir da morfologia de um “lagarto”.

5.3. A sínfise mandibular nos Alethinophidia

A grande variação morfológica na sínfise mandibular das Serpentes já havia sido
documentada por Young (1998; 1999) que analisou 134 gêneros, englobando as principais
linhagens de Serpentes. Dos gêneros utilizados neste trabalho somente Chironius foi utilizado
por Young, que utilizou C. carinatus. Parece existir uma variação significativa entre estas duas
espécies. Young (1998) dividiu as estruturas da sínfise em cinco categorias, destas, três são
considerados pelo próprio autor como sendo subjetivas, sendo elas: 1) a extensão do tecido
conectivo, 2) ponto de conexão do tecido conjuntivo no dentário e 3) presença de duas bandas de
tecido conectivo. Young (1998) utilizou cortes no plano frontal o que torna ainda mais difícil
comparar os resultados das categorias mais subjetivas, já que neste trabalho os cortes foram
feitos no plano transversal. Somente a ultima categoria das três mencionadas no parágrafo
anterior foi levada em consideração.
Das duas bandas de tecido conectivo observadas em Chironius carinatus, somente a banda
perpendicular pode ser observada em Chironius quadricarinatus. Com base nos dados
apresentados por Young (1998) em um corte transversal a banda lateral estaria localizada na face
externa do dentário, como um grande agrupamento de tecido conjuntivo. No entanto, quase não
existe tecido conjuntivo nesta região em C. quadricarinatus.
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As categorias não subjetivas utilizadas por Young (1998) são: 1) as cartilagens de Meckel
excedendo o limite dos dentários e 2) a presença de elementos cartilaginosos na sínfise. Tanto
em Chironius carinatus quanto em Chironius quadricarinatus as cartilagens de Meckel não
excedem os dentários, mas a presença de cartilagem na região sinfisial parece ser diferente nestas
duas espécies. Em alguns táxons Young (1998) identificou a presença de uma pequena cápsula
de cartilagem próxima aos dentários que ele chamou de cartilagio symphyseum. Segundo Young
(1998) esta estrutura não está presente em C. carinatus, mas pode ser facilmente identificada em
C. quadricarinatus (Figura 18c).
Embora Young (1998) tenha observado este tipo de variação em outros gêneros é possível
que ela não seja real. Em Chironius quadricarinatus a cartilagio symphyseum só pode ser
observada em poucos cortes, que foram feitos com uma grossura de 5µm. O material cortado por
Young (1998) tinha a grossura de 10 ou 12µm, de modo que esta estrutura seria observada em
menos cortes. Além disso, em C. quadricarinatus a cartilagio symphyseum é pequena e achatada
dorso-ventralmente, o que diminuiria ainda mais o numero de cortes em que ela estaria presente
se estes fossem feitos no plano frontal.
Se o cartilagio symphyseum de formato e tamanho semelhantes estivesse presente em
Chironius carinatus, é possível que sua presença não fosse notada caso alguns poucos cortes
fossem perdidos. Esta possibilidade é reforçada ao se analisar os resultados obtidos por Young
(1998). Quatorze gêneros representados por mais de uma espécie possuíam o cartilagio
symphyseum, mas este tipo de variação só foi observada em gêneros que com o cartilagio
symphyseum.
Com base na presença ou ausência do cartilagio symphyseum, da cartilagem de Meckel, da
banda perpendicular e da banda lateral, Young (1998) identificou sete tipos morfológicos
distintos de sínfise mandibular.

Usando os mesmos critérios utilizados por Young (1998)

Chironius quadricarinatus e C. carinatus pertenceriam a grupos distintos com relação à
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morfologia da sínfise mandibular, mas funcionalmente teriam o mesmo grau de sínese na sínfise
mandibular.

5.4. O nódulo e o ligamento intermandibulares

Outra diferença entre estas duas espécies está na composição do nódulo intermandibular e
em seu formato. Em Chironius carinatus, esta estrutura encontra-se formada por fibras de
colágeno denso com nódulos de cartilagem. Em C. quadricarinatus não foi observado nenhum
matrial cartilaginoso no nódulo (Young, 1999). Emora a termo utilizado por Young (1999) para
descrever a composição do nódulo intermandibular seja diferente da utilizada neste trabalho, eu
acredito se tratar do mesmo tecido.
Young (1999) também classificou os diferentes tipos de nódulos intermandibulares em
cinco categorias, de acordo com seu formato. Algumas categorias parecem estar altamente
relacionadas com a integridade do material analisado, sendo assim questionáveis. Chironius
carinatus pertenceria ao grupo de animais em que o nódulo intermandibular possuiria uma
porção cranial e outra caudal sem contato direto. Porém, nas fotos utilizadas para ilustrar esta
morfologia, o espaço entre a porção caudal e a cranial não é preenchido por nenhum tecido e o
nódulo intermandibular parece ter sido rasgado. A categoria caudal-cranial criada por Young
(1999) não parece ser real, mas sim resultado a falta de integridade do material.
Assim como em Chironius quadricarinatus, em Atractus pantostictus o nódulo
intermandibular é composto por tecido conjuntivo denso rico em fibras. Este tipo de tecido
parece ser o principal componente do nódulo intermandibular. Das 184 espécies analisadas por
Young (1999), somente sete não possuíam este tecido em sua composição. Kiran (1981) também
descreveu uma estrutura composta por fibras em Oligodon arnensis e Bellairs (1984) identificou
uma estrutura fibrosa densa em um juvenil de Natrix natrix. A primeira hipótese para o papel do
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nódulo intermandibular foi dada por Kiran (1981). Segundo este autor o nódulo intermandibular
teria um papel semelhante à carretilha de uma vara de pesca. Dependendo do grau de distensão
imposta à garganta durante a alimentação, as fibras presentes no nódulo intermandibular iriam se
estender ou contrair para facilitar a ingestão.
Esta hipótese parece ser extremamente improvável, o tecido conjuntivo denso rico em
fibras não é caracterizado por apresentar elasticidade, mas sim por possuir uma alta resistência a
forças mecânicas. As fibras presentes neste tecido se estendem em diferentes direções e se
entrelaçam, fazendo com que este tecido mantenha sua estrutura mesmo sob forte pressão
mecânica (ver Kühnel, 2005 pag. 132).
É mais provável que o nódulo intermandibular tenha como função “isolar” os dentários de
modo que eles possam realizar movimentos independentes sem afetar um ao outro. Se os
dentários estivessem conectados diretamente ente si, os movimentos independentes seriam
prejudicados. A força gerada por um dentário seria facilmente transmitida para o outro, que
acabaria sendo forçado na direção do dentário que está executando o movimento. A conexão
com o nódulo intermandibular faz com que a força gerada por um dentário seja absorvida pelo
próprio nódulo intermandibular, sem que ela seja transmitida para outro dentário. Uma hipótese
semelhante foi sugerida por Bellairs (1984). Ele acreditava que o nódulo intermandibular serviria
para impedir que a tensão gerada pelo músculo pars anterior fosse transmitida para o outro lado
da mandíbula, facilitando o movimento independente.
Young (1999) definiu o nódulo intermandibular como sendo um bloco de tecido conectivo
na região central da mandíbula, cujos limites com o tecido adjacente não são sempre evidentes.
No inicio da tabela apresentada por pelo autor os Scolecophidia são classificados como
possuindo um nódulo intermandibular de tecido conectivo denso.

No entanto, as outras

categorias da tabela como, por exemplo, o formato do nódulo intermandibular não se encontra
preenchida e nenhuma explicação é dada pelo autor.
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Um nódulo intermandibular verdadeiro também parece estar ausente nas Serpentes
Alethinophidia mais basais. Em Anilius, Rhinophis, Uropeltis e em recém nascidos de Boa a
conexão entre os dentários é feita por tecido fibroso (Bellairs, 1984). Este tecido se encontra
mais condensado na região central entre os dentários formando uma banda, o ligamento
intermandibular identificado por Bellairs (1984). A presença desta estrutura foi confirmada neste
trabalho em Anilius. Embora seja mais condensado, o tecido que forma o ligamento
intermandibular é igual ao tecido ao seu redor. No nódulo intermandibular o tecido que o
envolve é diferente do tecido que o compõe. A presença do ligamento intermandibular também
foi descrito no gênero Cylindrophis por Cundall (1994).

5.5. Valor taxonômico da sínfise mandibular

Young (1999) utiliza o termo “midline raphe” (o nódulo intermandibular) para descrever
morfologias muito distintas em grupos diferentes de Serpentes, esta generalização não permite
que uma analise adequada seja feita. Com base nos resultados deste trabalho e na bibliografia
consultada, eu acredito ser possível afirmar que um nódulo intermandibular verdadeira só está
presente nas serpentes Caenophidia. Esta estrutura seria definida como uma barra composta
primariamente por tecido conjuntivo denso rico em fibras, ela estaria localizada entre os
dentários e seria de composição diferente do tecido que a cerca.
As serpentes Alethinophidia basais não possuem o nódulo intermandibular, mas sim o
ligamento intermandibular identificado por Bellairs (1984). Essa estrutura seria caracterizada
como uma banda de tecido fibroso condensado, localizado entre os dentários, de composição
igual ao tecido que o cerca. Já Typhlopidae possuiriam uma estrutura de cartilagem hialina, o
nódulo cartilaginoso, enquanto que Leptotyphlopidae possuiria as cartilagens de Meckel
conectadas e Anomalepididae uma conexão de tecido conjuntivo simples.
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Com base nas morfologias observadas na sínfise mandibular, eu acredito ser possível
visualizar as etapas que levariam à formação da sínfise mandibular livre. Primeiro a conexão das
cartilagens de Meckel na região sinfisial seria perdida, resultando em uma sínfise de tecido
conjuntivo denso e fibrocartilagem (Bronia sp., Amphisbaena vermicularis, Polychrus
acutirostris, Podarcis muralis, Colobosaura modesta e Cercosaura ocellata). Em seguida a
fibrocartilagem seria então substituída por tecido conjuntivo denso (Liotyphlops beui e
Diploglossus fasciatus), este tecido iria formar uma banda mais densa entre os dentários, o
chamado ligamento intermandibular (Anilius scytale). O ligamento intermadibular passaria de
um tecido conjuntivo denso simples para um tecido conjuntivo denso fibroso especializado, o
nódulo intermandibular (Atractus pantostictus e Chironius quadricarinatus).
Este não é o único caminho evolutivo possível, as cartilagens de Meckel também poderiam
ser interrombidas antes do ponto de fusão, o que levaria a formação de uma estrutura de
cartilagem isolada (Ophiodes striatus e Typhlops brongersmianus). Esta estrutura ser perdida,
levando a morfologia observada em Liotyphlops beui e Diploglossus fasciatus.
O valor da sínfise como caráter de valor taxonômico é evidente, mas até o presente
momento, os estados utilizados para codificar esta estrutura não representavam sua variação real.
Para melhor representar a variação morfológica da sínfise mandibular eu proponho que sejam
utilizados pelo menos quatro estados ao invés dos dois empregados até o momento, sendo eles:
1-cartilagens de Meckel conectadas na região sinfisial; 2-perda da conexão das cartilagens de
Meckel; 3- presença do ligamento intermandibular 5- presença do nódulo intermandibular. Nos
mosassauros o estado desse caráter seria desconhecido.
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5.6. Valor da informação retirada dos exemplares diafanizados

O acervo do museu conta com uma grande quantidade de material diafanizado da Família
Tropiduridae, mas somente em um exemplar foi possível ver as cartilagens de meckel se
conectando. Mesmo quando a qualidade da diafanização era excelente, e todas as outras
estruturas

cartilaginosas

eram

facilmente observadas,

à região

sinfisial

permanecia

esbranquiçada. No entanto, o material histológico revelou a presença de grande quantidade de
cartilagem na região sinfisial de Tropidurus torquatus
Nas famílias Chamaeleonidae, Agamidae, Gekkonidae e Teiidae nenhum dos gêneros
apresentava a região sinfisisal corada de azul, indicando a ausência de material cartilaginoso.
Porém, o material histológico revelou a presença de tecido cartilaginoso em grande quantidade.
A dificuldade de corar material cartilaginoso com Alcian Blue na região sinfisial também foi
notada por Kley (2001), que segundo este autor era indicativo da baixa presença de acido muco
polissacarídeo na matriz cartilaginosa.
Mesmo no material histológico, o tecido cartilaginoso não adquire a coloração esperada na
região sinfisial. Quando presente nesta região, o tecido cartilaginoso adquire uma coloração
esbranquiçada ou levemente rosa, que seria mais característica de tecido conjuntivo. É muito
improvável que esta diferença na coloração tenha sido causa por algum problema na preparação,
já que as estruturas cartilaginosas em outras regiões do material adquiriam a coloração azul típica
de cartilagem.
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6. Conclusão
Os resultados deste trabalho mostram que a perda da conexão entre as cartilagens de
Meckel é uma tendência altamente difundida em Squamata, ocorrendo em animais arborícolas,
fossoriais e cursoriais de diversas famílias. O que reforça a hipótese de que a sínfise livre dos
mosassauros possa ter evoluído independentemente da sínfise livre das serpentes macrostomatas.
A morfologia da sínfise mandibular nas famílias de “lagartos” apresentou uma variação
maior do que a esperada. A perda da conexão entre as cartilagens de Meckel foi observada em
diversas famílias. As pressões seletivas que causam a perda da conexão cartilaginosa e as
vantagens desta morfologia ainda não são evidentes na maioria dos grupos, já que na maioria dos
casos não parece existir um aumento de cinese nesta região.
A sínfise mandibular dos Scolecophidia apresenta diversas características em comum com
morfologias observadas nos “lagartos”, e poderia ter evoluído dos mesmos sem modificações
previas como a presença de uma sínfise livre. A sínfise mandibular de Anilius scytale apresenta
características intermediárias entre a sínfise de Liotyphlops beui e a das serpentes macrostomatas
utilizadas neste trabalho.
O termo “midline raphe”, criado por Young (1998; 1999), é utilizado por este autor para
definir diversas estruturas morfologicamente distintas, o que a torna inadequada, sendo a
nomenclatura utilizada por Bellairs (1984) a mais apropriada para a região sinfisial e suas
estruturas.
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7. Resumo
A mandíbula dos Squamata é composta por duas hemimandíbulas cada uma composta por
diversos ossos. Na região posterior, as hemimandíbulas se conectam ao crânio através do osso
quadrado e na região anterior se encontram conectas pela sínfise mandibular, que tem um
importante papel anatômico, limitando o movimento independente das hemimandíbulas
influenciando assim o grau de cinese da mandíbula.
A existência de variação morfológica na sínfise mandibular já foi apontada por diversos
autores, no entanto somente alguns estudos detalhados foram feitos sobre esta estrutura, a grande
maioria deles em Serpentes.
Segundo estes autores os “lagartos” e as serpentes Scolecophidia apresentariam a sínfise
mandibular rígida, enquanto que os mosassaurídeos e as demais serpentes possuiriam uma sínfise
mandibular livre. A sínfise livre é um dos caracteres utilizados por diversos autores para unir as
Serpentes e os mosassauros no clado Pythonomorpha, esta hipótese foi questionada por alguns
autores que acreditam que a sínfise mandibular livre é uma convergência evolutiva nestes dois
clados.
Diversas famílias de “lagartos” não apresentaram as cartilagens de Meckel fundidas como
era esperado e somente uma das famílias de Scolecophidia apresentava a fusão das cartilagens de
Meckel na região sinfisial. A perda da conexão das cartilagens de Meckel seria o primeiro passo
para a formação de uma sínfise livre, sua ocorrência em diversas famílias reforça a hipótese de
que a sínfise mandibular livre presente nos mossasauros e serpentes Alethinophidia seria uma
convergência evolutiva. Também foi possível estabelecer, com base nas morfologias observadas,
as transformações necessárias para o surgimento de uma sínfise livre como a das serpentes
Alethinophidia.
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8. Abstract
The Squamate mandible is formed by two hemimandibles each one composed of
several bones. In the posterior region, the hemimandibles are connected to the skull by
the quadrate bone. In the anterior region these are connected to each other by the
mandibular symphysis, which has an important anatomical role, limiting the
independent movement of the hemimandibles.
Several authors noted the existence of morphological variation in the mandibular
symphysis, but only a few detailed studies were made about this structure, the majority
of them focusing on Serpentes.
These authors claim the lizards and the Scolecophidia snakes possess a rigid
mandibular symphysis while the mosasaurs and the rest of the snakes would possess a
free mandibular symphysis. The free symphysis is one of the characters used by several
authors to support the existence of the Pythonomorpha clade formed by the mosasaurs
and the snakes, the existence of this clade is questioned by several authors that believe
the presence o the free symphysis to be a convergence in this two groups.
Contrary to what was expected, the connection of Meckel’s cartilages were
absent in several lizards families while it was present in only one scolecophidian family.
The loss of Meckel’s cartilages connection would be the first step to the formation of a
free symphysis, its occurrence in several families reinforces the hypothesis that the free
symphysis could have evolved independently in the mosasaurs and the Alethinopidia
snakes. Based on the morphologies observed in this study it was also possible
determinate the steps necessary for the evolution of a free symphysis.
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10. Tabelas
Tabela 1 - Espécies escolhidas para a produção de lâminas histológicas e suas
respectivas famílias sensu Estes et al., (1988) e Frost and Etheridge, (1989).
Clado
Iguania

Scleroglossa

Família
Chamaeleonidae
Agamidae
Polychrotidae

Espécie

Tropiduridae
Gekkonidae

Tropidurus torquatus
Coleodactylus brachystoma
Hemidactylus mabouia
Amphisbaena vermicularis

Amphisbaenidae

Brookesia superciliaris
Pogona sp.
Polychrus acutirostris

Bronia sp.
Lacertidae
Teiidae
Gymnophthalmidae
Scincidae
Anguidae

Podarcis muralis
Cnemidophorus ocellifer
Kentropyx calcarata
Cercosaura ocellata
Colobosaura modesta
Mabuya bistriata
Ophiodes striatus
Diploglossus fasciatus

Serpentes

Varanidae
Anomalepididae
Leptotyphlopidae
Typhlopidae
Aniliidae
Colubridae

Varanus salvator
Liotyphlops beui
Leptotyphlops borapeliotes
Typhlops brongersmianus
Anilius scytale
Chironius quadricarinatus
Atractus pantostictus
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Tabela 2 - Presença de material cartilaginoso na região sinfisial: CC - Conexão das
cartilagens de Meckel; I-condrócitos isolados; CA - cápsula de cartilagem; A - material
cartilaginoso ausente; CS- cartilagio symphyseum; FB- fibrocartilagem; ND- nódulo de
cartilagem * material de menor qualidade.
Família
Chamaeleonidae
Agamidae
Iguanidae
Gekkonidae
Amphisbaenidae
Lacertidae
Teiidae

Espécie

Cartilagem

Brookesia superciliaris
Pogona sp.
Polychrus acutirostris

CC; I;
CC
I

Tropidurus torquatus
Coleodactylus brachystoma
Hemidactylus mabouia
Amphisbaena vermicularis
Bronia sp.

CC*
CC
CC, I
FB
FB

Gymnophthalmidae

Podarcis muralis
Cnemidophorus ocellifer
Kentropyx calcarata
Cercosaura ocellata

I
CC, FB
CC; FB
A

Scincidae

Colobosaura modesta
Mabuya bistriata

Anguidae

Ophiodes striatus

CA*

Aniliidae
Varanidae
Typhlopidae
Anomalepididae
Leptotyphlopidae
Colubridae

Diploglossus fasciatus
Anilius scytale
Varanus salvator
Typhlops brongersmianus
Liotyphlops beui
Leptotyphlops borapeliotes
Chironius quadricarinatus

A
A
I
ND
A
CC
CS

Atractus pantostictus

A*

A
I
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11.Anexo I- Lista de Espécimes Analisados
Material diafanizado e seco
Tropidurus montanus

MZUSP 54924

Tropidurus torquatus

MZUSP 86528

Tropidurus torquatus

MZUSP 86527

Tropidurus semitaeniatus

MZUSP 92154

Tropidurus semitaeniatus

MZUSP 92156

Tropidurus semitaeniatus

MZUSP 90758

Tropidurus torquatus

MZUSP 92018

Tropidurus hispidus

MZUSP 92143

Tropidurus spinulosus

MZUSP 92021

Tropidurus pinima

MZUSP 92145

Plica umbra

MZUSP 23725

Plica plica

MZUSP 20020

Microlophus peruvianus

MZUSP 29642

Eurolophosaurus divaricatus

MZUSP 78634

Uranoscodon superciliosus

MZUSP 11581

Uranoscodon superciliosus

MZUSP 43024

Uranoscodon superciliosus

MZUSP 13795

Norops meridionalis

MZUSP 92053

Stenocercus caducus

MZUSP 92030

Iguana iguana

MZUSP 95742

Iguana iguana

MZUSP 220

Iguana iguana

MZUSP 92132

Enyalius iheringii

MZUSP 43024

Enyalius catenatus

MZUSP 42686

Enyalius bilineatus

MZUSP 43022

Norops meridionalis

MZUSP 92036

Norops meridionalis

MZUSP 92037

Polychrus acutirostris

MRT-334
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Polychrus acutirostris

MZUSP 91993

Hoplocercus spinosus

MZUSP 92001

Hoplocercus spinosus

MZUSP 92847

Trapelus agilis

MZUSP 95155

Japalura polygonata

MZUSP 3706

Agama sp.

MZUSP sem número

Uromastyx sp.

MZUSP sem número

Chamaeleo sp.

MZUSP 53995

Pogona vitticeps

MZUSP sem número

Cercosaura schreibersii

MZUSP 92039

Cercosaura schreibersii

MZUSP 92062

Micrablepharus maximiliani

MZUSP 92050

Micrablepharus maximiliani

MZUSP 92048

Micrablepharus maximiliani

MZUSP 92064

Colobosaura modesta

MZUSP 90800

Cercosaura ocellata

MZUSP 92007

Heterodactylus imbricatus

MZUSP 40418

Ameiva ameiva

MZUSP 95743

Ameiva ameiva

MZUSP 92079

Ameiva ameiva

MZUSP 90286

Crocodilurus lacertinus

MZUSP 12624

Crocodilurus lacertinus

MZUSP 92074

Cnemidophorus ocellifer

MZUSP 92137

Tupinambis rufescens

MZUSP 93082

Tupinambis rufescens

MZUSP 93083

Tupinambis rufescens

MZUSP 92131

Tupinambis teguixin

MZUSP 9207

Tupinambis teguixin

MZUSP 92149

Dracaena guianensis

MZUSP 40082

Dracaena paraguayensis

MZUSP 62849

Gymnodactylus geckoides

MZUSP 49751

Lygodactylus klugei

MZUSP 47895

Gonatodes humeralis

MZUSP 29353

Phyllopezus pollicaris

MRT 2807
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Hemidactylus mabouia

MZUSP 57636

Hemidactylus mabouia

MZUSP 11331

Delma australis

MZUSP 75132

Lialis jicari

MZUSP 67149

Amphisbaena anaemariae

MZUSP 83416

Amphisbaena mensae

MZUSP sem número

Amphisbaena vermicularis

MZUSP 83302

Amphisbaena vermicularis

MZUSP 83301

Amphisbaena alba

MZUSP 83460

Amphisbaena fuliginosa

MZUSP 83400

Leposternon infraorbitale

MZUSP 85248

Amphisbaena vermicularis

MZUSP 86925

Leposternon microcephalum

MZUSP 6395

Blanus cinereus

MZUSP sem número

Trogonophis wiegmanni

MZUSP sem número

Mabuya frenata

MZUSP 92063

Mabuya bistriata

MZUSP 98096

Mabuya bistriata

MZUSP 92002

Trachylepis albilabris

MZUSP 53998

Mesalina sp.

MZUSP 95154

Acanthodactylus cf. schmidti

MZUSP 95156

Lacerta strigata

MZUSP 58020

Podarcis muralis

MZUSP 58013

Ophiodes sp

MZUSP 92082

Diploglossus lessonae

MZUSP 52336

Ophiodes striatus

MZUSP 92081

Ophisaurus ventralis

MZUSP 40409

Varanus niloticus

MNHN 1991.4030

Varanus bengalensis

MZUSP 2040

Varanus exanthematicus

MZUSP sem número

Typhlops sp.- embrião

MZUSP sem número

Typhlops sp.- embrião

MZUSP sem número

Typhlops sp.- embrião

MZUSP sem número

Typhlops sp.-embrião

MZUSP sem número
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Leposternon infraorbitale

MZUSP sem número

Leposternon infraorbitale

MZUSP sem número

Leposternon infraorbitale

MZUSP sem número

Leposternon infraorbitale

MZUSP sem número

Material histológico
Amphisbaena vermicularis

MZUSP 86854

Bronia sp.

MZUSP sem número

Coleodactylus brachystoma

MZUSP 42493

Hemidactylus mabouia

MZUSP 49310

Mabuya bistriata

MZUSP 89405

Cnemidophorus ocellifer

MZUSP 85823

Kentropyx calcarata

MZUSP 89097

Polychrus acutirostris

MZUSP 17817

Tropidurus torquatus

MZUSP 86570

Brookesia superciliaris

MZUSP 95555

Pogona sp.

MZUSP sem número

Podarcis muralis

MZUSP 4097

Varanus salvator

MZUSP sem número

Varanus indicus

MZUSP 96957

Cercosaura ocellata

MZUSP 87462

Colobosaura modesta

MZUSP 39163

Ophiodes striatus

MZUSP 97009

Diploglossus fasciatus

MZUSP 8821

Typhlops brongersmianus

MZUSP 15445

Liotyphlops beui

MZUSP 13237

Anilius scytale

MZUSP sem número

Atractus pantostictus

MZUSP 14839

Chironius quadricarinatus

MZUSP 15445
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12.Anexo II-Pranchas

D

D
FB

D

D

b

a

D
D

D

FB
M
M

c

d

Figura 1: Corte transversal da sínfise mandibular de Brookesia superciliaris (Chamaeleonidae). aregião central com aumento de 10x, ilustrando o posicionamento e a distância dos dentários bregião central com aumento de 20x, ilustrando a composição da sínfise mandibular. c- região
central da sínfise mandibular com aumento de 20x, ilustrando a cartilagem de meckel intimamente
associada ao dentário e d- região posterior da sínfise mandibular com aumento de 10x, ilustrando a
conexão das cartilagens de Meckel. D- Dentário; FB- fibrocartilagem; M- cartilagem de Meckel
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Figura 2: Corte transversal da sínfise mandibular de Pogona sp.(Agamidae) a- região dorsal com
aumento de 4x, b- aumento 10x, ilustrando o distância dos dentários e o ponto de conexão das
cartilagens de meckel ilustrando a composição da sínfise mandibular. c- região ventral da sínfise
mandibular com aumento de 10x, ilustrando o tecido ao redor da cartilagem de meckel d- região
posterior da sínfise mandibular com aumento de 10x, ilustrando as cartilagens de Meckel
separadas. D- Dentário; M- cartilagem de Meckel, FB- fibrocartilagem TC- tecido conjuntivo
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Figura 3 :Corte transversal da região sinfisial de Tropidurus torquatus (Tropiduridae)
a- região anterior com aumento de 10x, ilustrando o posicionamento e a distância dos
dentários e b- região anterior com aumento de 20x, ilustrando em detalhas os diferentes
tecidos que compõe a sinfise mandibular D- dentário; M- cartilagem de Meckel
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Figura 4: Corte transversal da sínfise mandibular de Polychrus acutirostris (Polychrotidae) aregião anterior com aumento de 10x, ilustrando o distância dos dentários b- região anterior com
aumento de 20x, ilustrando a composição da sínfise mandibular. c- região posterior com aumento
de 10x, ilustrando o distância dos dentários d- região posterir com aumento de 20x, ilustrando a
cartilagem de meckel no interior do dentario. D- Dentário; M- cartilagem de Meckel; FBfibrocartilagem
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Figura 5: Corte transversal da sínfise mandibular de um embrião Polychrus acutirostris
(Polychrotidae) de 74 dias a- região anterior com aumento de 20x, ilustrando o distância dos
dentários e o contato entre as cartilagens de Meckel b- região posterior com aumento de 20x,
ilustrando a distancia entre os dentários e as cartilagens de Meckel. D- dentario M- cartilagem de
Meckel
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Figura 6: Região anterior do dentário. Vista ventral, material diafanizado. a- Caparaonia
itaquara MZUSP 97620 b- Mabuya frenata MZUSP 92063 c- Norops meridionalis MZUSP
92053 d- Micrablepharus maximiliani MZUSP 92053. Escala = 5mm
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Figura 7: Corte transversal da sínfise mandibular de Coleodactylus brachystoma (Gekkonidae) aregião anterior com aumento de 20x, ilustrando o distância dos dentários e seu formato b- região
anterior com aumento de 40x, ilustrando a composição da sinfise mandibular. c- região posterior com
aumento de 20x, ilustrando o final do ponto de contato das cartilagens de Meckel.D- dentario Mcartilagem de Meckel
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Figura 8: Corte transversal da sínfise mandibular de um embrião Amphisbaena vermicularis
(Amphisbaenidae) a- região anterior com aumento de 10x, ilustrando o distância dos dentários e
seu formato b- região anterior com aumento de 20x, ilustrando a composição da sínfise
mandibular. c- região posterior com aumento de 20x, ilustrando as cartilagens de Meckel no
interior dos dentários.D- dentário; M- cartilagem de Meckel; FB- fibrocartilagem
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Figura 9: Corte transversal da sínfise mandibular de um embrião Podarcis muralis (Lacertidae) aregião anterior com aumento de 20x, ilustrando o distância dos dentários e seu formato b- região
anterior com aumento de 40x, ilustrando a composição da sínfise mandibular. c- região posterior com
aumento de 10x, ilustrando a distância e formato dos dentários d- região anterior com aumento de 40x,
ilustrando a composição da sínfise mandibular. D- dentário; M- cartilagem de Meckel; FBfibrocartilagem; VS- vasos sanguíneos
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Figura 10 :Corte transversal da região sinfisial de Cnemidophorus ocellifer (Teiidae) aregião anterior com aumento de 20x, ilustrando o posicionamento e a distância dos
dentários e b- região anterior com aumento de 40x, ilustrando em detalhas os diferentes
tecidos que compõe a sinfise mandibular c- região posterior com aumento de 20x,
ilustrando o posicionamento e a distância dos dentários e d- região posterior com
aumento de 40x, ilustrando em detalhas os diferentes tecidos que compõe a sinfise
mandibular. D- dentário; M- cartilagem de Meckel; FB- fibrocartilagem
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Figura 11:Corte transversal da região sinfisial de Cercosaura ocellata (Gymnophtalmidae) aregião anterior com aumento de 20x, ilustrando o posicionamento e a distância dos dentários e
b- região anterior com aumento de 40x, ilustrando em detalhas os diferentes tecidos que
compõe a sinfise mandibular c- região central com aumento de 20x, ilustrando o
posicionamento e a distância dos dentários e d- região central com aumento de 40x, ilustrando
em detalhas os diferentes tecidos que compõe a sinfise mandibular. D- dentário; TC- tecido
conjuntivo denso.
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Figura 12:Corte transversal da região sinfisial de Mabuya bistriata (Scincidae) a- região
anterior com aumento de 10x, ilustrando o posicionamento e a distância dos dentários e bregião anterior com aumento de 40x, ilustrando em detalhas o tecido que compõe a sínfise
mandibular c- região posterior com aumento de 20x, ilustrando o posicionamento e das
cartilagens de Meckel. D- dentário; M- cartilagem de Meckel
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Figura 13: Corte transversal da região sinfisial de Ophiodes striatus (Anguidae) a- região
anterior com aumento de 20x, ilustrando o posicionamento e a distância dos dentários e b- região
anterior com aumento de 40x, ilustrando a região de tecido diferenciado entre os dentários cregião central com aumento de 20x, ilustrando a distância entre os dentários região central com
aumento de 40x, ilustrando a composição do tecido que conecta os dentários. D- Dentário; CAcápsula de cartilagem; CC- condrócitos compactados
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Figura 14: Corte transversal da região sinfisial de Varanus salvator (Varanidae) a- região central
da mandíbula com aumento de 4x, ilustrando o posicionamento e a distância dos dentários e bregião central com aumento de 20x, ilustrando a grande quantidade de condrócitos em meio ao
tecido conjuntivo c- região central com aumento de 40x, ilustrando as fibras de elastina em meio ao
tecido conjuntivo d- região posterior com aumento de 20x, ilustrando a cartilagem de Meckel . DDentário; M- cartilagem de Meckel
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Figura 15: Corte transversal da região sinfisial de Typhlops brongersmianus (Typhlopidae) aregião anterior com aumento de 10x, ilustrando o posicionamento e a distância dos dentários e bregião anterior com aumento de 20x, ilustrando o nódulo de cartilagem c- região posterior com
aumento de 10x, ilustrando o aumento na distancia entre os dentários d- região posterior com
aumento de 20x, ilustrando o nódulo de cartilagem . D- Dentário; M- cartilagem de Meckel; NCnódulo de cartilagem
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Figura 16: Corte transversal da região sinfisial de Liotyphlops beui (Anomalepididae) a- região
anterior com aumento de 20x, ilustrando o posicionamento e a distância dos dentários e b- região
anterior com aumento de 40x, ilustrando o nódulo de cartilagem c- região posterior com aumento
de 20x, ilustrando o aumento na distancia entre os dentários D- Dentário; TC- tecido conjuntivo
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Figura 17: Corte transversal da sínfise mandibular de Leptotyphlpos borapeliotes
(Leptotyphlopidae) a- região sinfisial com aumento de 40x, ilustrando o distância dos dentários,
seu formato e a fusão das cartilagens de Meckel b- final da região sinfisial 40x, ilustrando as
cartilagens de Meckel separadas .D- dentario M- cartilagem de Meckel
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Figura 18: Corte transversal da região sinfisial de Anilius scytale (Aniliidae) a- região anterior
com aumento de 10x, ilustrando o posicionamento e a distância dos dentários e b- região anterior
com aumento de 20x, ilustrando em detalhas os diferentes tecidos que compõe a sinfise
mandibular c- região anterior com aumento de 40x, ilustrando o ligamento intermandibular no
meio da região sinfisial d- região posterior com aumento de 20x, ilustrando em detalhas os
diferentes tecidos que compõe a sinfise mandibular. D- dentário; LI- ligamento intermandibular;
M- cartilagem e Meckel
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Figura 19: Corte transversal da região sinfisial de Chironius quadricarinatus (Colubridae) aregião central com aumento de 10x, ilustrando a região lateral da sínfise mandibular b- região
central com aumento de 10x, ilustrando o centro da sinfise mandibular e a barra intermandibular
c- região central com aumento de 20x, ilustrando a conexão entre o dentario e a barra
intermandibular d- midline raphe com aumento de 40x, ilustrando em detalhas sua composição.
D- dentário; BI- barra intermandibular; IA- intermandibularis anterior; C- cartilagio symphuseum
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Figura 20: Filogenia proposta por Conrad (2008) com desenhos esquemáticos ilustrando cortes
transversais da região sinfisial. * A estrutura representada na região central é o ligamento
intermandibular.
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