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Resumo Geral

 Em lagartos, componentes de história de vida apresentam grande plasticidade 

fenotípica e evoluem de maneira correlacionada. O número de ovos, por exemplo, tende 

a ser correlacionado positivamente com o tamanho corpóreo das fêmeas grávidas, tanto 

em linhagens evolutivas quanto entre indivíduos, embora alguns tipos de hábito pareçam 

restringir ninhadas maiores. Há indícios de que outros fatores, como componentes 

climáticos, ou latitude, também sejam determinantes das características de história de 

vida do grupo, tanto por questões de fisiologia termal quanto ecológicas. Componentes 

climáticos influenciam ainda diferentes aspectos da reprodução em lagartos, como por 

exemplo a estrutura e morfologia da casca dos ovos de Squamata, conforme indicam 

diferenças nestas características entre linhagens de lagartos ovíparos. Neste contexto, o 

presente trabalho investigou aspectos evolutivos da história de vida de lagartos da 

subfamília Tropidurinae, e sua relação com componentes climáticos e latitude, através de 

métodos filogenéticos comparativos. Observou-se que o número de ovos da ninhada é 

positivamente correlacionado com o tamanho corpóreo ao longo da linhagem dos 

tropiduríneos. Por outro lado, esse padrão não é observado no caso de hábito escansorial 

e utilização de frestas de rochas, em razão de possíveis compromissos envolvendo peso e 

forma corpórea com efeitos na sobrevivência das fêmeas. O tamanho corpóreo em 

tropiduríneros é maior em regiões geográficas com maiores componentes de precipitação, 

possivelmente relacionado a disponibilidade de alimento. Há diminuição do tamanho 

corpóreo com incrementos na distância da linha do Equador, até aproximadamente 1500 

km. A partir desse limite, o tamanho corpóreo aumenta. Adicionalmente foi estudada a 

morfologia e estrutura da casca de Tropidurus torquatus, uma das espécies com distribuição 

mais ampla dentro da subfamília. A morfologia da casca de Tropidurus torquatus segue o 

padrão geral para Squamata com algumas particularidades, mas estudos comparativos 

futuros é que elucidarão padrões evolutivos da morfologia da casca. 



Abstract

 In lizards, life history components have great phenotypic plasticity and evolve in a 

correlated way. Clutch size, for example, tends to be positively correlated to body size of 

gravid females, when comparing different evolutive lineages or different individuals, 

though some kinds of habit seems to restrict larger clutches. There are indications that 

other factors, such as climate components or latitude, also determine characteristics of 

lizard life history, as a matter of thermal physiology or ecology. Climate factors also affect 

different aspects of lizards reproduction, for example the structure and morphology of 

Squamata eggshells, as differences observed in these factors between oviparous lizards 

lineages indicate. In this context, the present work investigated evolutive aspects of 

Tropidurinae lizards life history and its relation to climate components and latitude, 

using comparative phylogenetic methods. It has been observed that clutch size is 

positively correlated to body size in the Tropidurinae lineage. On the other hand, this 

pattern is not observed in lizards with scansorial habits or those that inhabit rock crests, 

maybe due to compromises involving the weight and shape of female bodies that can 

affect female survival. The body size in Tropidurinae is larger in geographical regions 

presenting higher precipitation, possibly due to increased food availability. Female body 

size decreases with increased distance from the Equator until approximately 1500 km. 

Beyond this limit, female body size increases. Additionally, morphology and structure of 

eggshells were studied on Tropidurus torquatus, one of the species within the Tropidurinae 

group with higher latitudinal range of distribution. Tropidurus torquatus eggshell 

morphology follows the general pattern described for Squamata with some particularities, 

and future comparative studies are needed to elucidate evolutive patterns of eggshell 

morphology in the group.
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Introdução Geral

 

 A história de vida dos organismos é uma mistura de traços fenotípicos que 

descrevem seus ciclos de vida (Pough et al., 1998). Geralmente, combinações particulares 

destes traços ocorrem juntas, sugerindo que eles são integrados e evoluem de maneira 

correlacionada (coevolução) (Pough et al., 1998; Stearns, 1976; Stearns, 1989; Ballinger, 

1983). Em lagartos, a covariação entre os traços fenotípicos de história de vida está 

relacionada a compromissos entre eles (Schwarzkopf, 1994), pois é impossível maximizar 

simultaneamente certos conjuntos de variáveis relevantes, por exemplo, tamanho na 

eclosão e número de dias até a eclosão. Tais variáveis dependem de um conjunto de 

regras que determinam a alocação de recursos, e que pode ser muito influenciado pela 

variação ambiental (em especial temperatura, umidade e disponibilidade alimentar) a que 

os indivíduos estão sujeitos durante seus ciclos reprodutivos (Dunham, 1993). 

 A alocação de recursos energéticos à produção de biomassa em lagartos é 

fortemente influenciada pelo compromisso entre crescimento e reprodução. Espécies de 

lagartos com amadurecimento sexual precoce são menores em comparação com aquelas 

que apresentam amadurecimento tardio (IbargüengoytÍa e Casalins, 2007). O tempo de 

amadurecimento sexual geralmente faz parte de estratégias de história de vida restritas 

pela duração das estações de atividade (Adolph e Porter, 1996). Espécies de lagartos que 

passam por estações de atividade mais curtas, por exemplo, são caracterizadas por taxas 

de sobrevivência anual altas, maturidade sexual tardia e expectativa de vida longa em 

conseqüência de ambientes termais mais frios, enquanto espécies de estações de atividade 
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mais longas possuem as características contrárias (Dunham et al., 1988). O crescimento 

dos lagartos está, portanto, relacionado a componentes climáticos de temperatura. 

Embora boa parte das espécies seja capaz de minimizar a variação de temperatura 

corpórea diária através da termorregulação comportamental (Avery, 1982; Huey, 1982), 

ainda estão sujeitas a variação de temperatura corpórea durante os ciclos de inatividade. 

 A reprodução antecipada pode aumentar a aptidão através da produção de 

descendentes em épocas favoráveis, mas necessariamente reduz o crescimento e o 

tamanho que o indivíduo pode atingir posteriormente, pois a energia que poderia ser 

alocada para crescimento é utilizada para reprodução. Quanto menor é um indivíduo, 

menor a capacidade de portar ovos em razão do tamanho da sua cavidade abdominal 

(Qualls e Shine, 1995). Portanto, a generalização para lagartos é que o número de ovos 

esteja fortemente correlacionado ao tamanho corpóreo das fêmeas (Fitch, 1982). Tal 

generalização deve ser vista no contexto de cada grupo sistemático, pois há outros fatores 

envolvidos e há indícios de que o tipo de hábito exerça pressão seletiva forte sobre o 

número de ovos. Um exemplo disso é o grupo dos Anolis, cujo hábito escansorial pode ter 

sido essencial na evolução de um modo reprodutivo baseado na produção de apenas um 

ovo por ninhada (Andrews e Rand, 1974). Contudo, os padrões de covariação entre o 

tamanho corpóreo e o número de ovos entre grupos sistemáticos ecologicamente diversos 

ainda não são claros e possivelmente estejam associados à história evolutiva particular de 

cada grupo. 

 Além da variação do tamanho corpóreo relacionada à histórias de vida e 

reprodução, o padrão de variação do tamanho corpóreo guarda certos padrões 

geográficos, pelo menos em certos grupos sistemáticos. Em endotermos, por exemplo, a 

latitude é considerada um bom preditor do padrão de variação de tamanho corpóreo, e 
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este padrão é conhecido como a Regra de Bergmann, uma das regras ecogeográficas que 

descrevem padrões de variação da morfologia associados a variação de latitude (Mayr, 

1956). A regra de Bergmann foi proposta no contexto de manutenção da temperatura 

corpórea e prevê que o tamanho corpóreo de endotermos aumenta com o aumento da 

latitude em razão da manutenção da temperatura corpórea. A latitude é constantemente 

utilizada como aproximação para a covariação de componentes climáticos, sendo os 

componentes de temperatura o mais forte deles (Hawkins e Diniz, 2004). Em lagartos, o 

padrão é controverso, embora também existam hipóteses termorregulatórias, elas 

prevêem tanto o aumento quanto a diminuição do tamanho corpóreo associado a 

latitude (Ashton e Feldman, 2003; Cruz et al., 2005; Olalla-Tarraga et al., 2006; Pincheira-

Donoso et al., 2008; Pincheira-Donoso et al., 2007). A regra de Bergmann também pode 

ser analisada num contexto de história de vida, já que latitudes mais altas representam, 

no geral, estações de atividade mais curtas para lagartos. Desta forma, espera-se também 

que espécies de lagartos maiores ocorram em latitudes mais altas, todavia não é claro 

ainda se este padrão de variação existe realmente.

 Independentemente dos mecanismos associados a uma eventual regra de 

Bergmann em lagartos, é o fato que variações de componentes climáticos influenciam 

diferentes aspectos da reprodução em lagartos. Essa influência é perceptível no nível 

individual, via efeitos do clima sobre as fêmeas, e no nível evolutivo, por exemplo, dadas 

diferenças nas características da casca dos ovos em diferentes linhagens de lagartos 

ovíparos (Packard e Packard, 1988). Características dos substratos de incubação como 

umidade e atmosfera, entre outras, além de influenciar a reprodução via plasticidade 

fenotípica, podem representar pressões seletivas associadas à modificação evolutiva na 

estrutura e morfologia da casca dos ovos. Surgem, em ambos os contextos, questões 
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relacionadas com compromisso evolutivos e fenotípicos, por exemplo cascas mais espessas 

possuem menor condutância e seriam típicas de espécies que incubam ovos em substratos 

mais secos (Tracy e Snell, 1985). O conhecimento da morfologia e estrutura da casca do 

ovo é essencial para a compreensão da eco-fisiologia de ovos e embriões de lagartos.

 Diante do apresentado, novos estudos de evolução de características de história 

de vida associadas a componentes climáticos, ou a aproximações como latitude, devem 

contribuir bastante para a construção da história evolutiva dos padrões de variação de 

componentes da história de vida de lagartos. Da mesma forma que o estudo da 

morfologia e estrutura da casca são essenciais para a compreensão da fisiologia de ovos e 

embriões deste grupo animal. As coleções zoológicas são grandes auxiliares de estudos 

evolutivos, pois funcionam como enciclopédias da história evolutiva dos grupos 

zoológicos. No caso dos lagartos, duas características de história de vida universalmente 

bem preservadas em coleções são o tamanho corpóreo e o número de ovos. No Brasil, 

um grupo ecologicamente diverso e bem representado nestas coleções são os lagartos da 

subfamília Tropidurinae, o que os torna sujeitos ideais para estudos dos padrões de 

variação mencionados. 

 Sendo assim, os objetivos deste trabalho foram estudar o padrão de covariação 

entre o tamanho corpóreo e o número de ovos da ninhada associados a componentes 

climáticos e  analisar o padrão de variação do tamanho corpóreo associado a latitude em 

lagartos tropiduríneos. Além disso, este trabalho teve ainda o objetivo de dar início ao 

estudo comparativo da morfologia da casca em lagartos tropiduríneos através da 

construção de uma  primeira descrição para tomar como base, fundamentada numa das 

espécies mais abundantes do grupo. O Capítulo 1 apresenta as relações entre o tamanho 

corpóreo, número de ovos e componentes climáticos, assim como analisa a evolução 
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destas características em lagartos tropiduríneos utilizando métodos comparativos 

filogenéticos. O Capítulo 2 apresenta mais a fundo o problema da relação entre o 

tamanho corpóreo e a latitude para lagartos, assim como o estudo desta relação em 

lagartos tropiduríneos. O Capítulo 3 salienta a descrição da estrutura geral da casca dos 

ovos em uma espécie, Tropidurus torquatus. As informações são analisadas no contexto do 

que é conhecido sobre a estrutura da casca do ovo em Squamata, fazendo também 

interpretações sobre a relação entre a morfologia da casca e os substratos em que ocorrem 

a incubação dos ovos.
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Capítulo 1

Evolução do número de ovos e tamanho corpóreo de 

lagartos tropiduríneos: influências de componentes 

climáticos e do hábito
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Capítulo 1

1.1 Introdução

 A história de vida pode ser vista como um complexo de traços fenotípicos 

integrados e coadaptados (Stearns, 1976; Stearns, 1989; Ballinger, 1983) que, assim como 

os outros atributos fenotípicos, são resultado das múltiplas pressões seletivas exercidas 

por um conjunto de variáveis ambientais (Wilbur et al., 1974). Se os traços fenotípicos de 

história de vida são coadaptados, mudanças num único componente reprodutivo não 

podem ocorrer exceto à custa de outros traços relacionados (Schwarzkopf, 1994). Os 

componentes reprodutivos que compõem a estratégia de história de vida, segundo 

Wilbur et al. (1974), são: (1) mortalidade juvenil e adulta, (2) idade na primeira 

reprodução, (3) esperança de vida reprodutiva, (4) fecundidade, incluindo número de 

ovos, (5) a regressão fecundidade-idade, (6) o grau de cuidado parental, (7) e o esforço 

reprodutivo.

 Em lagartos, os componentes reprodutivos que influenciam as histórias de vida 

são evolutivamente plásticos e facilmente alterados via seleção natural (Fitch, 1982). 

Adicionalmente, existe nestes componentes um grande potencial para variação 

decorrente de plasticidade fenotípica em resposta à variação ambiental (Ballinger, 1983). 

Entre os componentes do ambiente capazes de alterar as histórias de vida de lagartos 

destacam-se a disponibilidade alimentar, a temperatura e a umidade como as variáveis 

ambientais capazes de causar respostas fenotípicas mais rápidas (Ballinger, 1977; 

Ballinger, 1983; Jones et al., 1987; Abts, 1987). Dentre estas variáveis, a temperatura é 
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crítica por ter efeitos importantes sobre o desenvolvimento e história de vida. Ademais, 

afeta diretamente a enorme maioria das funções fisiológicas que foram avaliadas até o 

momento. 

 Os efeitos da temperatura sobre a história de vida de lagartos são amplamente 

influenciados por outros elementos da história natural como, por exemplo, a 

termorregulação comportamental. Em decorrência desse tipo de regulação da 

temperatura, muitas espécies de lagartos apresentam valores altos e pouca variação na 

temperatura corpórea média (Tb) durante a atividade. Isso é verdade mesmo no contexto 

de variação diária ou sazonal dos ambientes termais onde certas espécies de lagartos estão 

distribuídas (Huey, 1982). Boa parte das espécies diurnas de áreas abertas mantém 

temperaturas corpóreas acima de 30ºC ao longo dos períodos de atividade (Cowles e 

Bogert, 1944; Huey, 1982; Avery, 1982). Entretanto, a termorregulação comportamental 

não exclui os indivíduos da influência da temperatura dos diferentes ambientes termais. 

Durante a fase de inatividade, a Tb é determinada pelas temperaturas do ar e do 

substrato e, além disso, a quantidade de tempo por dia que um lagarto permanece ativo 

na Tb preferida é restrita pelo ambiente em que vive (Grant e Dunham, 1988; Grant e 

Dunham, 1990; Huey et al., 1977), sendo este tempo menor em ambientes mais frios 

(Marquet et al., 1989). Lagartos que permanecem mais tempo em altas Tb, apresentam 

taxas de crescimento anual maiores (Ballinger, 1983; Davis, 1967; Grant e Dunham, 

1990) e antecipam o amadurecimento sexual (Grant e Dunham, 1990). Da mesma 

maneira, lagartos que habitam ambientes de temperaturas mais baixas, o que resulta em 

Tb mais baixas, apresentam taxas de crescimento menores e amadurecimento sexual 

atrasado (Piantoni et al., 2006; Martori et al., 1998)
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 Se as generalizações sobre temperatura e padrões reprodutivos em lagartos são 

válidas, então crescimento e reprodução poderiam ser vistos como processos que 

competem pela disponibilidade de energia. Assim, seria esperado que o padrão de 

alocação de recursos para estes processos seja adaptativo, resultando na máxima produção 

de descendentes para um contexto ambiental definido (van Devender, 1978). 

Compromissos fenotípicos são evidentes neste contexto, pois a energia usada para 

reprodução antecipada aumenta a aptidão através da prole produzida em uma estação 

apropriada, mas impõe, entretanto, menor investimento em crescimento e menor 

tamanho posterior na vida adulta. Os mecanismos responsáveis por esses compromissos 

são possivelmente diversos, mas podem incluir, entre outros, elementos puramente 

morfométricos. Por exemplo, dado que existe uma relação ótima entre o tamanho da 

cavidade abdominal e o número de ovos da ninhada (Qualls e Shine, 1995), lagartos 

menores têm cavidade abdominal menor e possuem, portanto, o menor potencial 

absoluto para acomodar ovos, em comparação com indivíduos de maior tamanho. Em 

princípio, a reprodução antecipada compromete o número de ovos, mas as fêmeas de 

algumas espécies são capazes de atrasar a reprodução até ter acumulado energia suficiente 

para produzir a maior ninhada que seu corpo pode acomodar (Vitt e Congdon, 1978). 

Esse é o caso típico de lagartos de ambientes muito frios como, por exemplo, a lagartixa 

noturna com distribuição mais austral, Homonota darwini (IbargüengoytÍa e Casalins, 

2007). O tamanho do corpo e o número de ovos da ninhada são, portanto, componentes 

importantes da história de vida de lagartos, extremamente relacionados e universalmente 

bem preservados em coleções zoológicas. O número de ovos da ninhada afeta uma série 

de características associadas com a aptidão da prole e, para que consiga balancear as 

várias forças seletivas que otimizam a aptidão parental e da prole, o número de ovos da 
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ninhada deve ser fenotipicamente variável (Hamilton et al., 2008). Ainda assim, há 

padrões que são característicos para espécies, gêneros, e categorias taxonômicas mais altas 

(Fitch, 1982), como exemplo a do grupo dos Anolis, cuja ninhada é restrita a apenas um 

ovo por fêmea (Andrews e Rand, 1974).

 A linhagem (filogenia), modo de forrageamento, tamanho do corpo, e forma do 

corpo (ditada pela seleção de hábitat) explica grande parte da variação nas características 

de história de vida entre os Squamata (Vitt, 1992). Quando consideramos níveis 

taxonômicos mais baixos, entretanto, a adaptação aos fatores ambientais locais é 

preponderante na determinação das características de história de vida de lagartos 

neotropicais (Colli, 1991). A variação nestas características que não são explicadas pela 

linhagem filogenética são prováveis mudanças em resposta a diferenças ambientais 

(Schwarzkopf, 1994). Por exemplo, espécies de lagartos arborícolas que não mimetizam 

folhas, nas quais, portanto, a velocidade de corrida faz parte da estratégia de fuga, têm 

menor massa relativa de ninhada (Vitt e Price, 1982). Ninhadas de número menor são 

mais fáceis de carregar por um lagarto arborícola e, com uma segunda ou terceira 

ninhada o esforço reprodutivo se assemelha a de lagartos terrestres de áreas abertas (Cruz 

et al., 1997).

 É provável que o hábito escansorial junto com a especialização na locomoção 

vertical tenha resultado na seleção de ninhadas de apenas um ovo nos Anolis e lagartixas 

esferodactilíneos (Fitch, 1982). Este tipo de microhábitat pode estar associado a uma 

pressão seletiva forte para a diminuição das ninhadas também em espécies escansoriais de 

outras linhagens, pois ninhadas impõem uma carga relativamente leve com o mínimo de 

desvantagem para a fêmea grávida (Fitch, 1982). Outros exemplos de relação entre 

microhábitat e estratégia reprodutiva surgem no contexto do uso de frestas nas rochas. 
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Este é o caso de Tropidurus semitaeniatus, espécie saxícola que habita este microambiente. 

Esta espécie tem ninhadas que variam de um a três ovos, sendo que 94% das fêmeas 

estudadas por Vitt e Goldberg (1983) tinham ninhadas de dois ovos. Assim cada oviduto 

carrega um único ovo alongado, e a fêmea fica menos prejudicada na sua habilidade de se 

apertar em frestas estreitas e se abrigar. A ocorrência de ninhadas de dois ovos é comum 

em espécies de lagartos saxícolas de outras famílias especializados na utilização de frestas 

de rochas, incluindo lagartixas geconíneos e eublefaríneos, scincídeos (Carlia, 

Cryptoblepharis, Emoia, Lipinia, Tiliqua (=Trachydosaurus)), cordilídeos (Cordylus, Platysaurus) 

e xantusídeos (Xantusia henshawi) (Fitch, 1982). No oposto extremo, aparecem linhagens 

de movimentação lenta com coloração e padrão crípticos, pois esse morfotipo é 

relativamente pouco prejudicado pela carga de uma ninhada grande. Este é o caso de 

camaleões, coritofanídeos (Corytophanes), frinosomatídeos (Phrynosoma) e polichrotídeos 

(Polychrus) (Fitch, 1982). As ninhadas grandes podem tornar desnecessária a produção de 

duas ou mais ninhadas sucessivas. Em vez disso, a fêmea é capaz de otimizar a produção 

da sua ninhada única para se beneficiar de fatores climáticos ou bióticos (Fitch, 1982), 

como por exemplo a produção de ovos na época das chuvas. 

 Em suma, a generalização para lagartos é que o número de ovos da ninhada está 

correlacionado positivamente com o tamanho das fêmeas. Espécies de lagartos que 

apresentam grande variação de tamanho de corpo devem apresentar uma grande variação 

no tamanho da ninhada (Fitch, 1982). Na maioria das espécies, fêmeas maiores tendem, 

de fato, a produzir ninhadas maiores (Tinkle et al., 1970), e o tamanho da ninhada é 

ajustado ao tamanho da fêmea a medida que ela cresce (Du et al., 2005). Mas 

independente do tamanho da fêmea, espécies de lagartos de florestas parecem ter 
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ninhadas menores do que espécies de outros ambientes tropicais (Inger e Greenberg, 

1966).

 Comparações interespecíficas constituem a maneira tradicional para estudar a 

relação entre o número de ovos e o tamanho corpóreo em espécies de lagartos, e para 

saber se as características da história de vida são realmente influenciadas por variáveis 

ambientais. Entretanto, existe um problema fundamental neste tipo de abordagem, pois 

os valores médios de diferentes espécies não podem ser assumidos como pontos 

independentes em análises estatísticas (Felsenstein, 1985; Garland e Adolph, 1994). Os 

organismos descendem hierarquicamente de ancestrais comuns e herdam deles muitas 

características, então quanto mais próximas são duas espécies, mais parecidas elas tendem 

a ser. Atualmente, existe uma gama de métodos propostos para lidar com este problema, 

como, por exemplo, o método dos contrastes filogenéticos independentes de Felsenstein 

(1985) e as análises apoiadas em hipóteses filogenéticas já se tornaram rotina em estudos 

de biologia comparativa. 

 No Brasil, existe um grupo de lagartos ecologicamente diversificado, com espécies 

distribuídas ao longo de diferentes tipos de ambientes brasileiros e com diferentes hábitos 

de vida, os lagartos tropiduríneos. Este tipo de diversificação é muito desejável para 

aumentar o poder de estudos comparativos, pois facilita a elaboração de hipóteses 

relacionadas a hábitos de vida e a hábitats diferenciados. Este grupo possui ainda uma 

filogenia recente bastante sustentada, ideal para a realização de estudos comparativos 

utilizando métodos comparativos filogenéticos. 

 Neste contexto, o objetivo deste estudo é verificar se alguns dos mais importantes 

padrões de relação entre tamanho da ninhada, tamanho corpóreo e clima são 

identificáveis em estudos limitados a uma linhagem. Por isso é proposto estudar a relação 
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entre o tamanho das fêmeas de lagartos tropiduríneos, o clima e o número de ovos de 

suas ninhadas em dois níveis: (a) intraespecífico, utilizando métodos estatísticos 

convencionais; e (b) interespecífico, utilizando métodos comparativos filogenéticos. Mais 

especificamente propõe-se: (1) estudar se a evolução do tamanho do corpo de lagartos 

tropiduríneos sofreu pressões seletivas diferenciadas, associadas ao clima, que resultaram 

em aumento ou diminuição do comprimento rostro-cloacal, (2) estudar se o número de 

ovos da ninhada de lagartos tropiduríneos está correlacionado positivamente com o 

comprimento rostro-cloacal das fêmeas tanto evolutivamente quanto dentro de espécies 

diferentes, (3) estudar se o número de ovos da ninhada respondeu evolutivamente a 

mudanças no clima. Recentemente Kiefer et al. (2008) apresentaram dados para diversas 

populações costeiras de Tropidurus torquatus, além de uma pequena revisão recente da 

variação no tamanho das ninhadas e das fêmeas de espécies de tropiduríneos baseados 

nos mesmos dados da literatura que esta tese. Este trabalho adiciona espécies nesta 

mesma análise, e mudando valores como será exposto em seguida. O grande diferencial, 

entretanto, é olhar pra variação nestes parâmetros levando em conta a dependência 

estatística causada pela história evolutiva do grupo (filogenia), através da estatística 

filogenética e associar esta variação a características climáticas das localidades amostradas 

para cada espécie.
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1.2 Material e Métodos

1.2.1 Tamanho das fêmeas e ninhadas

 Grande parte da coleta de dados de tamanho das fêmeas e ninhadas foi realizada 

em animais depositados em coleções zoológicas e complementada por informações já 

publicadas sobre tamanho das fêmeas e número de ovos da ninhada na literatura (Cruz, 

1997; Cruz, 1998; Cruz et al., 1997; Galdino et al., 2003; Kiefer et al., 2008; Martori e 

Aun, 1994; Van Sluys et al., 2002; Van Sluys, 1993; Vitt, 1991; Vitt, 1993; Vitt e 

Goldberg, 1983; Vitt e Zani, 1996; Vitt et al., 1997; Wiederhecker et al., 2002). 

 Foram visitadas as coleções herpetológicas do Museu de Zoologia da Universidade 

de São Paulo (MZUSP), a Coleção Herpetológica da UnB (CHUNB) e do Museu 

Paraense Emilio Goeldi (MPEG). Todas as fêmeas grávidas, cuja série dispunha da data 

de coleta dos espécimes, foram medidas e o número de ovos registrado. Uma fêmea é 

considerada grávida quando apresenta ovos ou folículos vitelogênicos, e estes foram 

identificados apenas em espécimes dissecados. Na Coleção Herpetológica da UnB 

(CHUNB), foram analisados perto de três mil animais, dos quais 569 fêmeas já estavam 

dissecadas. Destas 569 fêmeas, 246 apresentavam ovos ou folículos vitelogênicos. Dentre 

os espécimes com data de coleta disponível, foi recolhida informação sobre período 

reprodutivo de sete espécies diferentes: T. itambere, T. oreadicus, T. torquatus, T. montanus, T. 

semitaeniatus, T. hispidus e T. insulanus. Na coleção herpetológica do Museu Paraense 

Emílio Goeldi (MPEG) foram analisados mais de 2 mil animais, dentre os quais 186 

eram fêmeas dissecadas. Destas 103 tinham ovos ou folículos vitelogênicos quando 

coletadas. Foram recolhidos dados de cinco espécies: Plica plica, P. umbra, T. oreadicus, T. 

hispidus, Uranoscodon superciliosus. 
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 Os dados de diferentes populações da mesma espécie, quando disponíveis, foram 

associados. Para cada variável e para cada espécie foram calculadas as médias das 

características para todas as populações representadas nos museus. Esse procedimento foi 

necessário pois, em muitos casos, há poucos espécimes disponíveis para cada população. 

Essa estratégia foi utilizada por Clobert et al. (1998) quando enfrentaram um problema 

semelhante.

1.2.2. Ciclos Reprodutivos

 Para determinar com precisão o período reprodutivo de uma espécie ou 

população é necessário coletar animais mensalmente durante um ciclo anual, no 

mínimo. Dificilmente os espécimes depositados nas coleções zoológicas são coletados 

com esse intuito, no geral são séries pequenas de expedições pontuais. Por esta razão, é 

extremamente difícil determinar períodos reprodutivos utilizando as informações 

coletadas nas coleções visitadas. Há, entretanto, valiosa informação sobre quando e onde 

foram coletados os espécimes, permitindo a determinação das características climáticas de 

quando foram encontradas fêmeas grávidas. 

 Foram registrados os meses em que foram coletadas fêmeas grávidas de cada 

espécie, mesmo que provenientes de anos ou localidades distintas. Este período de meses, 

para não ser confundido com o período reprodutivo foi chamado de Meses com Registro 

de Fêmeas Grávidas (MRFG) e foi posteriormente utilizado na coleta de dados climáticos. 

A informação de período reprodutivo disponível na literatura também foi utilizada.
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1.2.3. Dados climáticos

 Os dados climáticos foram extraídos da base de séries históricas gentilmente 

cedidas pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) e complementados pela Global 

Historical Climatology Network (GHCN) do National Climatic Data Center (NCDC) de 

EUA, disponíveis online. Não são todas as localidades, com registro de coleta de 

tropiduríneos grávidas, que dispõem de estação climática para o registro de séries 

históricas. Sendo este o caso, foi criado um critério para escolher a estação mais próxima 

que representava melhor o clima da localidade em questão. 

 Para a definição do critério foram utilizadas 42 localidades distribuídas dentro da 

região geográfica de todas as localidades com registro de coleta, sendo elas: Altamira-PA, 

Aracaju-SE, Bacabal-MA, Barra-BA, Belém-PA, Boa Vista-RR, Brasilia-DF, Breves-PA, 

Carinhanha-BA, Codajas-AM, Correntina-BA, Cruzeiro do Sul-AC, Curitiba-PR, 

Diamantina-MG, Goianésia-GO, Ipameri-GO, Itaituba-PA, Labrea-AM, Lençóis-BA, 

Macapá-AP, Manaus-AM, Marabá-PA, Maricá-RJ, Monte Alegre-PA, Morro do Chapéu-

BA, Obidos-PA, Paracatu-MG, Pirapora-MG, Pirenópolis-GO, Porto de Moz-PA, Recife-

PE, Salvador-BA, Santo Antonio de Pádua-RJ, São Paulo-SP, Senhor do Bonfim-BA, Tefe-

AM, Tracateua-PA, Tucurui-AM, Turiaçu-MA, Unaí-MG e Viçosa-MG. Destas estações 

foram extraídos dados de temperatura média anual (TMA), precipitação anual (PA), 

temperatura mínima diária média do período (TMinD), temperatura máxima diária 

média do período (TMaxD) e amplitude térmica anual (AT) todas em ºC. Com o objetivo 

de reduzir o número de variáveis, foi realizada uma análise de componentes principais 

(PCA), onde foram identificados dois componentes com autovalores >1. O componente 

1 (C1)  foi composto pela variação de TMA, PA e TMaxD e o componente 2 por TMinD. 

Ambos componentes foram usados como variáveis dependentes em análises de regressão 
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com altitude da estação (A, em km) e latitude (L, transformada em distância da linha do 

Equador em km) como preditores. Os pressupostos da análise de regressão (linearidade, 

multicolinearidade, homogeneidade de variância) foram checados antes das análises. 

Estas análises foram realizadas no SPSS 16.0 para Macintosh.

 Os resultados mostraram que a regressão de C2 com altitude e longitude não é 

significativa (p=0.316). Em contrapartida, a correlação de C1 com A e L é bastante alta 

(Pearson=0.933) e significativa (p<0.001), representando quase 90% da variação 

(R2=0.87). A altitude (A) é um previsor 1090 vezes, aproximadamente, mais forte 

(ß=-0.893645, p<0.001) do que latitude (L) (ß=-0.000821, p<0.001), o que significa que 

uma mudança de 100 m na altitude equivalem a cerca de 100 km na longitude em termos 

de mudanças no componente 1 do clima (TMA, PA e TMaxD). Se a diferença de altitude 

entre estações, segundo o modelo de regressão, representa uma menor mudança no clima 

do que se levada em consideração a diferença de latitude, a distância em linha reta é a 

prioridade de escolha de estação climática para representar uma certa localidade. Uma 

estação climática foi escolhida para cada localidade de coleta de fêmeas grávidas.

 Os parâmetros climáticos extraídos de cada estação foram: 

(1) anuais: PA, TMA, TMinD, TMaxD;

(2) mensais: precipitação mensal média dos meses com fêmeas grávidas (PM), 

temperatura média dos meses com fêmeas grávidas (TMM), média da temperatura 

mínima dos meses com fêmeas grávidas (TMinM) e média da temperatura máxima 

dos meses com fêmeas grávidas (TMaxM)

 Os valores representativos de uma espécie foram calculados levando-se em conta 

um critério semelhante ao adotado para o tamanho das fêmeas e o número de ovos, 

médias entre localidades. As variáveis climáticas são correlacionadas entre si e por esta 
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razão representariam um problema de multicolinearidade num modelo de regressão 

múltipla para avaliar a influência do clima no CRC ou número de ovos. Sendo assim, 

foram submetidas à PCA, em SPSS 16.0 para Macintosh, com o objetivo de reduzir o 

número de variáveis e identificar quais variáveis climáticas mais contribuem para a 

variação do clima. Os valores calculados para cada componente identificado na PCA, 

foram utilizados nas análises posteriores.

1.2.4 Análises

 As espécies têm uma descendência hierárquica de ancestrais comuns, e por este 

motivo não podem ser consideradas como pontos independentes em análises estatísticas 

(Garland et al., 1992). Existe uma tendência de relação entre o grau de parentesco 

filogenético e a similaridade fenotípica quando consideradas diversas características 

específicas, e essa tendência de similaridade é conhecida como sinal filogenético (sensu 

Blomberg et al. 2003). Quando métodos que consideram a topologia filogenética e o 

tempo de divergência não são utilizados para analisar conjuntos de dados comparativos 

com sinal filogenético, é como se uma filogenia em forma de estrela, com todas as 

espécies se originando de uma única politomia com os mesmos comprimentos dos 

ramos, tivesse sido assumida (Harvey e Pagel, 1991). A aplicação de métodos estatísticos 

tradicionais a tal conjunto de dados os trata como pontos independentes, um problema 

análogo a pseudo-replicação, inflando os graus de liberdade e aumentando a taxa de erros 

tipo I (Mazer, 1998; Diaz-Uriarte e Garland, 1996; Grafen, 1989; Purvis et al., 1994). 

 Entretanto, não é óbvio que todas as características sempre tenham distribuição 

ao longo da topologia filogenética influenciada pela história compartilhada (Björklund, 

1997) derrubando o argumento em favor da utilização universal da estatística filogenética 
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ao analisar conjuntos de dados comparativos (Losos, 1999). O primeiro passo deve ser, 

portanto, um teste de sinal filogenético e caso seja positivo, a abordagem filogenética é 

mais adequada (Blomberg et al., 2003). Foi utilizado o teste de sinal filogenético K 

descrito em Blomberg et al. (2003), em que os valores terminais são permutados 

aleatoriamente ao longo das pontas da topologia sem respeitar as relações filogenéticas. 

Caso 95% dos conjuntos de dados permutados apresente MSE maior que os dados na 

sua posição correta, a hipótese nula de ausência de sinal filogenético é rejeitada, ou seja, 

o sinal filogenético é positivo e pode ser distinguido do aleatório. A partir daí é calculada 

a força do sinal filogenético, o parâmetro K, que pode ser usado para comparar 

características em termos de quais são mais sujeitas a mudanças. Os cálculos foram 

realizados através do módulo PHYSIG_LL.M (uma atualização de PHYSIG.M de 

Blomberg et al. 2003) usando Matlab 2008a para Mac.

 Todas as análises estatísticas filogenéticas foram realizadas a partir de uma 

topologia baseada em Frost et al. (2001) representada na Figura 1.1 e construída em 

Mesquite 2.72 para Macintosh. Estimativas do comprimento dos ramos filogenéticos em 

termos de tempo de divergência, distância genética ou alguma outra métrica proporcional 

à variação esperada de evolução de cada parâmetro analisado não estão disponíveis para o 

grupo estudado. Por esta razão, foram testados diferentes métodos de atribuição de 

comprimentos arbitrários: Constante (todos=1), Pagel (1992), Grafen (1989) e Nee 

(citado em Purvis, 1995). A adequação estatística de cada conjunto arbitrário de 

comprimentos foi testada independentemente para todas as variáveis como descrito em 

Garland et al. (1992). Os comprimentos mais adequados a todas as variáveis são os 

constantes e não foram adotadas transformações posteriores sugeridas na literatura, 

embora existam ressalvas à utilização desse tipo de comprimentos, como uma visão 
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implícita de evolução pontuada (Pagel, 1994), perda de informação sobre a variância de 

mudança entre dois nós (Gittleman e Luh, 1992), e ainda a possibilidade de aumento dos 

erros Tipo I (Martins e Garland, 1991). Posteriormente, foi calculada uma matriz de 

variância-covariância filogenética utilizando o módulo PDDIST (Garland et al., 1999) do 

pacote PDAP para MS-DOS (Garland et al., 1993), obrigatória para as análises 

subseqüentes. Esta matriz corresponde a uma matriz quadrada cujas diagonais 

representam a distância dos comprimentos dos ramos da raiz à cada terminal da árvore, e 

os outros elementos representam a distância dos comprimentos dos ramos ao último 

ancestral comum de cada par de ramos terminais.

 Para analisar o efeito dos parâmetros climáticos tanto no CRC quanto no número 

de ovos, e do CRC combinado aos parâmetros climáticos no número de ovos, foram 

testados diversos modelos estatísticos lineares. Os cálculos foram implementados pelo 

programa Regressionv2.m para MATLAB (utilizado na versão R2008 7.6 para Macintosh) 

via Ordinary Least Squares (OLS, não filogenética) e Generalized Least Squares (GLS). GLS 

difere de OLS pois assume que a variação residual entre as observações é correlacionada. 

Quando as observações são espécies, a correlação é dada por um processo evolutivo ao 

longo da árvore filogenética. Foram testados dois modelos de evolução para os modelos 

que incorporam a informacão filogenética, movimento Browniano (PGLS) e de seleção 

estabilizadora de Ornstein-Uhlenbeck (RegOU). O modelo RegOU estima o parâmetro d, 

que se igual a 1 traz a informação de que o modelo estatístico com os comprimentos dos 

ramos originais (i.e, o modelo PGLS) é o mais adequado aos dados, d=0 indica que o 

modelo de filogenia em forma de estrela (i.e, o modelo OLS) é o mais adequado aos 

dados, e 0<d<1 indica que os comprimentos de ramos mais adequados são intermediários 

entre a filogenia original e a estrela. Quando os modelos filogenéticos (PGLS e RegOU) 
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são significativamente mais adequados do que o derivado de OLS, a variação residual na 

variável dependente exibe sinal filogenético estatisticamente significativo (Lavin et al., 

2008). Os modelos foram comparados quanto ao critério de informação de Akaike (AIC): 

 O modelo com menor AIC é considerado o melhor, desde que AIC≤2 unidades.

 A topologia baseada em Frost et al. (2001) e as médias do CRC e número de ovos 

foram utilizadas para reconstruir o estado ancestral destes caracteres por meio do método 

de parcimônia. Foi também utilizado Mesquite 2.72 para Macintosh. 

 

€ 

AIC = (−2 × lnmáximaverossimilhança) + (2 × nº parâmetros)
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1.3 Resultados

 As variáveis climáticas utilizadas nas análises estão apresentadas na Tabela 1.1. 

Apenas foram utilizados os componente retidos com autovalores >1, o que resultou em 

dois componentes principais: CC1 agrupando as variáveis de temperatura e CC2 as 

variáveis de precipitação. CC1 corresponde a 72.07% e CC2 a 20.83% da variação 

explicada pelo modelo, e acumulados correspondem a quase 93%. Os scores para cada 

espécie estão na Tabela 1.2. 

 Os dados reprodutivos estão sumarizados nas Tabelas 1.2 e 1.3, assim como 

MRFG na Tabela 1.3. O tamanho médio da ninhada se altera bastante entre os 

tropidurídeos, variando de cerca de 1.9 ovos por ninhada em Plica umbra (Vitt et al., 1997; 

e este estudo; ), a 7.54 em Uranoscodon superciliosus (este estudo), ambos extremos são 

espécies exclusivamente amazônicas. Os valores extremos vão de um ovo, em E. nanuzae, 

P. umbra, P. plica, T. semitaeniatus, T. itambere, T. montanus, T. oreadicus, e T. torquatus até 16 

ovos em U. superciliosus. Com relação ao tamanho do corpo, os valores médios vão de 

52.2 mm em Eurolophosaurus nanuzae (Galdino et al., 2003) a 123. 86 mm em U. 

superciliosus (este estudo), e os extremos de 44.7 mm em E. nanuzae a 151 mm em P. plica.

 O teste do sinal filogenético aponta para a utilização de métodos estatísticos que 

incorporem a história evolutiva. Os resultados deste teste estão sintetizados na Tabela 1.4, 

CRC e número de ovos apresentam sinal filogenético significativo.

 A relação convencional (sem informação filogenética) entre o CRC das fêmeas e o 

número de ovos pode ser visualizada na Figura 1.2. Existe uma relação positiva entre o 

número de ovos e o CRC da fêmea nas diversas espécies de tropidurídeos quando 

analisadas em conjunto (Person=0.458, p<0.05). Ao isolar os animais de habitats abertos, 

observa-se que a correlação, entre as mesmas variáveis, é mais forte e ainda significativa 
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(Pearson=0.642, p<0.01), enquanto as espécies amazônicas apresentam correlação 

positiva, embora não significativa, provavelmente devido ao baixo número de 

representantes (Pearson=0.749, p=0.251). Se desconsiderarmos Uranoscodon superciliosus 

nas espécies de ambientes fechados, observamos uma tendência de aumento discreta do 

número de ovos com o aumento do CRC (ß=0.032 e p=0.059). Por pouco esta relação 

não é significativa em comparação com a situação anterior (ß=0.101 e p=0.2). É claro que 

uma ressalva deve ser feita ao fato de que poucas espécies de ambientes fechados foram 

amostradas, até mesmo porque são as menos representadas nas coleções zoológicas 

brasileiras.  

 Os resultados dos modelos de regressão para número de ovos = ßCR + ßCC1 + 

ßCC2, estão apresentados na Tabela 5. Em todos os modelos o único fator significativo é 

CRC, sendo também positivo, indicando que ao aumentar o CRC o número de ovos 

tende a aumentar. Os valores de r2 são apresentados, mas em razão dos resíduos não 

serem ortogonais, torna-se difícil atribuir porções da variação explicada a cada variável 

independente. Os valores de r2 também não são comparáveis entre os modelos de OLS e 

aqueles que incorporam a informação filogenética (Lavin et al., 2008). O modelo 

filogenético é o melhor (menor AIC) mas RegOU e PGLS não são distintos neste 

sentido.

 Os resultados dos modelos de regressão para CRC= ßCC1 + ßCC2 estão 

apresentados na Tabela 6. O AIC indica que o melhor modelo é OLS, embora a 

diferença para RegOU seja bastante pequena. O parâmetro d estimado de 2.6E-17 é 

virtualmente igual a zero, indicativo de que a filogenia em forma de estrela é a mais 

adequada para estudar esse conjunto de dados. CC2 (precipitação) exerce influência 

significativa no CRC enquanto CC1(temperatura) não, mas sem sinal filogenético 
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(corroborado pelo K). A reconstrução ancestral do CRC e número de ovos, CRC e CC2, 

PM e PA por meio de parcimônia estão representadas nas Figuras 1.3, 1.4 e 1.5 

respectivamente. 

 Ao estudar cada espécie separadamente, usando exclusivamente os dados 

coletados neste trabalho, encontra-se uma tendência a relação positiva entre o tamanho 

da ninhada e das fêmeas em Plica plica, T. hispidus, T. insulanus, T. itambere, T. oreadicus, T. 

torquatus e Uranoscodon superciliosus (Tabela 1.7, Figura 1.6). Em Plica plica, o CRC é 

responsável por menos variação no número de ovos do que nas outras espécies. Outras 

espécies que não seguem este padrão apresentam ninhadas quase invariáveis como Plica 

umbra.
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1.4 Discussão

 A linhagem e o tamanho do corpo são grandes responsáveis pela variação no 

número de ovos também entre lagartos tropiduríneos, a exemplo do que Vitt (1992) 

discutiu para outros lagartos e serpentes brasileiras. Entretanto, estes não são os únicos 

fatores responsáveis pela variação do número de ovos no grupo estudado. Fica claro 

através da reconstrução ancestral (Figura 1.3) que uma ninhada com número de ovos 

reduzido evoluiu a partir de uma ninhada mais numerosa nos tropiduríneos, pois o 

gênero mais basal, Uranoscodon, tem ninhada numerosa e grande parte das outras espécies 

de formações vegetais abertas tem ninhadas mais numerosas do que as espécies 

amazônicas mais derivadas. As maiores espécies do grupo, em média, são primariamente 

arborícolas e de formações vegetais fechadas: Uranoscodon superciliosus, Plica plica e 

Uracentron flaviceps (Avila-Pires, 1995; Howland et al., 1990), seguidas por Tropidurus 

spinulosus, também arborícola mas de ambientes abertos e posteriormente por mais um 

arborícola de ambientes fechados, P. umbra. Apesar de existir, entre os tropiduríneos, a 

tendência de aumento do número de ovos associada ao aumento do CRC, a reconstrução 

ancestral sugere que exista um desacoplamento da relação destas duas características ao 

menos no grupo amazônico e arborícola formado por Plica plica, P. umbra e Uracentron 

flaviceps. Uranoscodon superciliosus, em contrapartida é a maior espécie em média (Tabela 

2), e tem também a maior média de número de ovos fugindo do padrão do grupo 

supracitado. 

 U. superciliosus têm um hábito de vida sedentário, se alimentam de presas estáticas 

ou de movimentação lenta (invertebrados presos ou carregados para o rio), apresentam 

temperaturas corpóreas baixas e para fugir de predadores utilizam como estratégia pular 

na água, uma vez que vivem associados a margens de rios e igapós (Avila-Pires, 1995), ou 
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não tentam fugir antes de ser capturados, se utilizando das suas características crípticas 

para evitar serem detectados, como o crescimento na sua pele das mesmas algas 

encontradas nos galhos que utilizam como substrato (Howland et al., 1990; Beebe, 1944) 

reporta um animal que ficou 38 horas sem se movimentar. Considerando este estilo de 

vida, um número grande de ovos na ninhada provavelmente não representa sobrecarga 

para o desempenho das atividades diárias das fêmeas. 

 Plica plica e P. umbra, apesar de também serem espécies crípticas, são predadores 

senta-e-espera que se utilizam de aceleração rápida para forragear (Beebe, 1944; Vitt, 

1991), ao contrário de U. superciliosus. Além disso, fogem rapidamente ao detectarem a 

aproximação (observação pessoal; Dixon e Soini, 1975). O mesmo parece acontecer com 

Uracentron flaviceps (Vitt e Zani, 1996; Dixon e Soini, 1975).

 Típicos predadores senta-e-espera apresentam, no geral, número alto de ovos na 

ninhada (Rand, 1982), mas estas três espécies fogem a generalização. O aumento do 

número de ovos na ninhada não representaria um problema para as características 

crípticas de P. plica e P. umbra, já que os troncos de árvores utilizados são muito maiores 

em diâmetro do que os seus corpos (Vitt, 1991). A diminuição do número de ovos na 

ninhada provavelmente está associada à locomoção vertical neste grupo. Um cenário 

ideal para especulações adaptativas prevê diversas origens independentes de certas 

características em resposta a pressões comuns. Dentro do grupo de espécies estudadas 

não existem mais exemplos de diminuições no número de ovos associados ao hábito 

arborícola, mas a repetição desta associação em outros grupos de Squamata reforça a 

idéia de resposta a um prejuízo na locomoção vertical causado por um suposto aumento 

no número de ovos e, de fato, este parece ser o caso em todo o grupo dos Anolis (Andrews 

e Rand, 1974) e também para serpentes arborícolas (Pizzatto et al., 2007). Um cenário 
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provável é o do número de ovos associado ao CRC ter sido selecionado negativamente 

por prejudicar a locomoção vertical e facilitar a predação de fêmeas grávidas carregando 

muito ovos, o resultado é a desassociação das duas características. Apesar dos resultados 

mostrarem que em Plica plica existe associação entre CRC e o número de ovos da 

ninhada, ela é muito mais baixa do que para outros tropiduríneos, evidenciada pelo 

coeficiente de inclinação. Em Plica plica, o CRC é responsável por menos variação no 

número de ovos do que nas outras espécies.

 Outras espécies de tropiduríneos têm também ninhadas pequenas e dissociadas do 

CRC das fêmeas como T. semitaeniatus (Vitt e Goldberg, 1983), cujo hábito foi sugerido 

como a limitação para um maior número de ovos. Esta espécie utiliza frestas de rochas e 

tem o corpo bastante achatado dorso-ventralmente. É o mesmo hábito de E. nanuzae, 

espécie que também apresenta número de ovos reduzido e, portanto, esta mesma 

explicação foi proposta por Galdino et al. (2003). Há que se notar, entretanto, que E. 

nanuzae é o menor dos tropidurídeos analisados e que, levando-se em conta a relação 

positiva entre o tamanho da fêmea e o número de ovos da ninhada, é previsto que 

espécies menores tenham ninhadas menores.

 Outras espécies apresentam também ninhadas com baixo número de ovos (Tabela 

2). E. amathites e T. hygomi são um exemplo, e ambas estão associadas a areia. Espécies 

psamófilas exibem a tendência de produzir ninhadas mais reduzidas quando comparadas 

a espécies saxícolas (Dunham et al., 1988). Entretanto, o baixo número de ovos não fica 

fora do previsto pelo CRC médio destas fêmeas. Além disso, foi medido um número 

baixo de indivíduos de cada uma destas espécies, pela baixa disponibilidade nas coleções 

zoológicas visitadas. Portanto, é prematuro associar o baixo número de ovos da ninhada, 

neste caso, a qualquer outro fator que não o CRC. T. cocorobensis, também um lagarto 
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associado a manchas de areia (Rodrigues, 1987) não apresenta, por exemplo, número 

reduzido de ovos na ninhada. Kiefer et al. (2008) estudaram  10 populações costeiras de 

restinga da espécie T. torquatus e encontraram também uma relação positiva entre o CRC 

das fêmeas e o número de ovos da ninhada, além de muitas populações com média do 

número de ovos ao redor de dois, ou seja, mais abaixo do que as populações interioranas. 

Estas populações estão associadas à areia, ocupando um nicho ecológico bastante 

parecido com o de T. hygomi (Rodrigues, 1987). As populações costeiras têm CRC menor 

do que outros T. torquatus, e existe a possibilidade deste efeito ser resultado da associação 

com a areia (Rodrigues, 1987). O CRC menor pode ser também um motivo para a 

redução do número de ovos, já que animais com média de dois ovos por ninhada tem 

CRC ao redor de 58 mm. Kiefer et al. (2008) encontraram diferenças entre populações 

no número de ovos da ninhada mesmo após removerem os efeitos de CRC. Assim, os 

autores sugeriram, embora não tenham estudado estes efeitos, que outros fatores como 

chuva, temperatura, fotoperíodo e umidade relativa sejam responsáveis por esta diferença. 

 No grupo de espécies estudado, os componentes climáticos não exercem influência 

sobre o número de ovos, mas influenciam o tamanho corpóreo. A Figura 1.4 é grande 

auxiliar na interpretação destes resultados, observa-se que os maiores CRC coincidem, no 

geral, com as maiores precipitações. A precipitação anual provavelmente afeta o tamanho 

corpóreo por determinar a quantidade de energia disponível (através da produtividade 

primária e secundária) para a alocação de recursos pelos lagartos (Turner et al., 1969; 

Pianka, 1970; Dunham, 1982). Curiosamente, em duas espécies de Cnemidophorus nas 

quais a influência da precipitacão no CRC de fêmeas grávidas foi estudada, os resultados 

são contrastantes. Em uma das espécies a influência da precipitação anual no CRC é 

negativa enquanto na outra é positiva (Taylor et al., 1992), mas os autores não comentam 
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a respeito dessa diferença. De todo modo, estes resultados demonstram que a influência 

de componentes de precipitação em características da história de vida é mais complexa do 

que a determinação da quantidade de recursos disponíveis aos lagartos.

 Em suma, o número de ovos é altamente correlacionado ao CRC ao longo da 

linhagem dos tropiduríneos, espécies maiores em geral produzem um maior número de 

ovos. Este padrão é quebrado por hábitos nos quais o aumento do número de ovos 

representa um prejuízo de sobrevivência para as fêmeas, como a movimentação rápida em 

troncos de árvores ou a utilização de frestas de rochas. Componentes climáticos não 

influenciam o número de ovos. Entretanto, componentes de precipitação estão 

correlacionados positivamente com o CRC de fêmeas grávidas presumivelmente por 

estarem relacionados com a produtividade do hábitat. Uma maior variação no CRC de 

fêmeas grávidas está relacionado à maior variação no número de ovos também em 

tropiduríneos, como previsto por Tinkle et al. (1970). Em todas as espécies estudadas 

neste trabalho fêmeas maiores produziram mais ovos, à exceção das espécies arborícolas 

de movimentação rápida, onde a relação é também restringida pelo hábito.
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Tropidurus oreadicus

Tropidurus insulanus

Tropidurus torquatus

Tropidurus hispidus

Tropidurus mucujensis

Tropidurus erythrocephalus

Tropidurus montanus

Tropidurus etheridgei

Tropidurus cocorobensis

Tropidurus psamonastes

Tropidurus itambere

Tropidurus hygomi

Tropidurus semitaeniatus

Tropidurus spinulosus

Plica plica

Plica umbra

Uracentron flaviceps

Eurolophosaurus amathites

Eurolophosaurus nanuzae

Uranoscodon superciliosus

Figura 1.1 - Topologia modificada de Frost et al. (2001) utilizada nas análises comparativas 
filogenéticas.
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Figura 1.2 - Relação entre o número de ovos e o comprimento rostro-cloacal(CRC) de 
fêmeas de lagartos tropidurídeos. Em azul estão representadas as espécies 
amazônicas de ambientes fechados e em verde os tropidurídeos de ambientes 
abertos (Cerrado e Caatingas). 
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Figura 1.3 - Reconstrução ancestral do número de ovos (NO) e comprimento rostro-cloacal(CRC) de lagartos tropiduríneos, utilizando o método de parcimônia. 
A topologia utilizada é modificada de Frost et al. (2001)
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Figura 1.4 - Reconstrução ancestral do comprimento rostro-cloacal(CRC) e CC2 de precipitação (scores da PCA) de lagartos tropiduríneos, utilizando o método 
de parcimônia. A topologia utilizada é modificada de Frost et al. (2001). Uma reconstrução ambígua é marcada em cinza.
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Figura 1.5 - Reconstrução ancestral da precipitação da média da precipitação dos meses com fêmeas grávidas (PM) e da precipitação anual (PA) de lagartos 
tropiduríneos, utilizando o método de parcimônia. A topologia utilizada é modificada de Frost et al. (2001). 
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Figura 1.6 - Relação entre o CRC em mm (x) e número de ovos da ninhada (y) em diversas espécies de tropiduríneos. Todas as representações estão na mesma 
escala e cada ponto corresponde a um indivíduo.
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Tabela 1.1 - Parâmetros climáticos utilizados no estudo. PA=precipitação anual, TMA=temperatura média anual, TMinD=média da temperatura mínima anual, 
TMaxD=média da temperatura máxima anual, PM=média da precipitação dos meses com fêmeas grávidas, TMM=temperatura média dos meses com fêmeas 
grávidas, TMinM=média da temperatura mínima dos meses com fêmeas grávidas, TMaxD=média da temperatura máxima dos meses com fêmeas grávidas

espécie PA TMA TMinD TMaxD PM TMM TMinM TMaxM

Uranoscodon superciliosus 2215.85 26.62 22.38 32.04 226.13 26.34 22.22 31.62

Eurolophosaurus amathites 690.34 26.30 19.98 33.03 0.76 25.38 17.53 33.08

E. nanuzae 1414.57 18.54 14.53 23.99 144.71 18.90 14.86 24.35

Uracentron flaviceps 2891.10 25.30 — — 301.00 25.30 — —

Plica umbra 2323.99 26.50 22.42 31.91 186.32 26.71 22.60 32.10

P. plica 2165.07 26.59 22.45 31.76 177.17 26.62 22.36 31.85

Tropidurus spinulosus 1192.70 22.46 16.62 30.18 134.66 22.35 16.58 30.57

T. semitaeniatus 1083.41 25.49 20.86 31.86 53.31 25.92 20.85 32.60

T. hygomi 1749.02 25.77 22.89 28.76 127.15 27.33 23.87 30.23

T. itambere 1453.66 21.32 16.47 27.85 147.06 21.99 17.12 28.43

T. psamonastes 761.77 23.99 19.77 29.52 20.90 24.96 19.67 31.32

T. cocorobensis 692.26 20.06 16.45 25.59 29.45 20.73 16.36 27.12

T. etheridgei 1192.70 22.46 16.62 30.18 137.75 25.00 19.34 32.28

T. montanus 1414.57 18.54 14.53 23.99 160.64 18.99 14.89 24.47

T. erythrocephalus 692.26 20.06 16.45 25.59 99.68 21.33 17.16 27.06

T. mucujensis 1286.04 23.50 19.65 29.03 83.19 24.26 19.91 30.29

T. insulanus 2120.34 26.72 22.55 32.65 87.46 26.99 22.18 33.61

T.oreadicus 1989.76 25.65 21.13 31.38 147.01 25.25 20.49 31.59

T. hispidus 1655.89 26.32 22.07 31.67 95.14 26.24 21.75 31.78

T. torquatus 1330.36 22.63 18.10 28.19 126.09 23.25 18.68 28.70
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Tabela 1.2 - Variação e média do número de ovos por ninhada e do comprimento rostro-cloacal (CRC) de fêmeas portadoras de ovos ou folículos vitelogênicos 
das espécies de tropidurídeos estudados. A última coluna corresponde a fonte da informação.

Espécie

Número de 
Ovos

Número de 
Ovos CRC(mm)CRC(mm)

CC1 CC2 FonteEspécie

faixa X̄ faixa X̄

CC1 CC2 Fonte

Uranoscodon 
superciliosus

3-16 7.54 104.1-143 123.86 0.69 1.68 Howland et al. (1990) e este estudo

Eurolophosaurus
amathites

2 2.00 57.8-61 59.40 0.88 -2.09 este estudo

E. nanuzae 1-3 2.06 44.7-60.3 52.20 -1.99 0.56 Galdino et al. (2003)

Uracentron 
flaviceps

— 2.00 — 91.80 — — este estudo

Plica umbra 1-2 1.90 72.8-93 85.36 0.83 1.39 Vitt et al. (1997) e este estudo

P. plica 1-2 3.01 88-151 121.41 0.82 1.17 Vitt (1991a) e este estudo

Tropidurus 
spinulosus

3-7 4.50 72-110.2 90.15 -0.44 -0.20 Vitt (1991b)

T. semitaeniatus 1-3 2.00 58-83 72.40 0.86 -1.04 Vitt e Goldberg (1983)

T. hygomi 2 2.00 50.8-61.11 55.14 0.71 0.58 este estudo

T. itambere 1-8 3.75 52.3-67.15 64.33 -0.85 0.36 Van Sluys (1993) e este estudo

T. psamonastes 4 4.00 72.34-73.78 73.06 0.41 -1.54 este estudo

T. cocorobensis — 4.00 — 60.74 -1.05 -1.29 este estudo
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Espécie

Número de 
Ovos

Número de 
Ovos CRC(mm)CRC(mm)

CC1 CC2 FonteEspécie

faixa X̄ faixa X̄

CC1 CC2 Fonte

T. etheridgei 3-9 5.58 61-79 67.10 -0.01 -0.17 Vitt (1991b)

T. montanus 1-6 3.48 56.5-82.6 69.79 -2.01 0.71 Van Sluys et al. (2002)

T. erythrocephalus — 2.00 — 60.80 -1.11 -0.59 este estudo

T. mucujensis — 2.00 — 61.53 0.10 -0.41 este estudo

T. insulanus 3-5 3.92 62.69-74 68.21 1.21 0.15 este estudo

T.oreadicus 1-8 4.05 54.53-94 72.41 0.52 0.69 Vitt (1993)

T. hispidus 2-14 7.30 68.3-107 81.55 0.88 -0.06 Vitt e Goldberg (1983)

T. torquatus 1-10 3.93 55.2-112 72.57 -0.43 0.09 Wiederhecker et al. (2002) e este estudo
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Tabela 1.3 - Espécies estudadas, localidades amostradas e meses com registro de fêmeas grávidas (MFRG)

espécie Localidades MRFG Fonte

Uranoscodon superciliosus AM (Labrea, Manicoré, Uarini)
PA (Augusto Côrrea, Belém, Bragança, Canaã dos Carajás, 

Capanema, Jacundá, Maracanã, Santarém)
RO (Candeias do Jamari, Guajará-Mirim, Espigão DʼOeste)

Fev-Out este estudo e Howland et al. (1990)

Eurolophosaurus amathites BA (Santo Inácio) Ago este estudo

E. nanuzae Serra do Cipó-MG Jul-Mar Galdino et al. (2003)

Uracentron flaviceps Reserva de Producción Faunística Cuyabeno, Equador Abr Vitt e Zani (1996)

Plica umbra Almeirim-PA, Barcarena-PA, Careiro da Várzea-AM, Jacundá-
PA, Juruti-PA, Labrea-AM, Mazagão-AP, Melgaço-PA, 

Oriximiná-PA, Parauapebas-PA, Portel-PA, Porto Walter-AC, 
Santarém-PA, Serra do Navio-AP

Mar-Jan este estudo e Vitt et al. (1997)

P. plica Guajará-Mirim-RO, Parauapebas-PA, Portel-PA, Serra do 
Navio-AP

Fev-Ago, Nov este estudo e Vitt (1991a)

Tropidurus spinulosus Alto Araguaia-MT, Colorados Canada de los-Argentina Jan, Jul, Out Vitt (1991b)

T. semitaeniatus Exu-PE Mai, Jul-Jan Vitt e Goldberg (1983)

T. hygomi Santo Amaro das Brotas-SE Mar este estudo

T. itambere Pirenópolis-GO, Valinhos-SP Set-Jan este estudo e Van Sluys (1993)

T. psamonastes Ibiraba-BA, Queimadas-BA Out este estudo

T. cocorobensis Morro do Chapéu-BA Out este estudo

T. etheridgei Alto Araguaia-MT, Colorados Canada de los-Argentina Set-Fev Vitt (1991b)

T. montanus Morro do Pilar-MG Ago-Jan Van Sluys et al. (2002)
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espécie Localidades MRFG Fonte

T. erythrocephalus Morro do Chapéu-BA Nov este estudo

T. mucujensis Mucujê-BA Out este estudo

T. insulanus Novo Progresso-PA Jun, Jul, Set, Out este estudo

T.oreadicus Altamira-PA, Barra do Garça-MT, Belém-PA, Benevides-PA, 
Brasília-DF, Castanhal-PA, Cocalzinho de Goiás-GO, 

Correntina-BA, Macapá-AP,  Minaçu-GO, Parauapebas-PA, 
Pirenópolis-GO

Jan, Mar, Mai-
Dez

este estudo e Vitt (1993)

T. hispidus Boa Vista-RR, Cabeceiras do Piauí-PI, Exu-PE, Mamanguape-
PB, Monte Alegre-PA, Pacotí-CE, Palmas de Monte Alto-BA, 

Recife-PE, Santa Inês-MA, Turiaçu-MA

todo o ano este estudo, Vitt e Goldberg (1983) e 
Vitt (1993)

T. torquatus Brasília-DF, Buritizeiro-MG, Caldas Novas-GO, Cambuci-RJ, 
Maricá-RJ, Ubá-MG, Unaí-MG

ago-fev este estudo e Wiederhecker et al. 
(2002)
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Tabela 1.4 - Sinal filogenético K e significância p do comprimento rostro-cloacal, número de ovos e scores de 2 componentes climáticos associados a 20 espécies de 
tropídurideos fêmeas grávidas. O teste foi realizado com base na topologia da Figura 1 utilizando comprimentos de ramos filogenéticos iguais a 1. Valores 
significativos estão indicados por *.

K p

CRC 1.425 0.016*

número de ovos 1.08 0.023*

CC1 0.26 0.231

CC2 0.26 0.26

Tabela 1.5 - Equações para número de ovos em relação ao tamanho das fêmeas (CRC) e 2 componentes climáticos, CC1=temperaturas e CC2=precipitações. 
Valores significativos estão indicados por *.

modelo intercepto
inclinaçãoinclinaçãoinclinação F15F15F15F15

r2 LL AIC dmodelo intercepto
CRC CC1 CC2 y CRC CC1 CC2

r2 LL AIC d

OLS -0.293 0.053 -0.239 -0.14 0.025 4.842* 0.348 0.101 0.29 -32.94 75.89 –

GLS -1.106 0.065 -0.19 -0.078 0.429 17.15* 0.582 0.089 0.575 -27.49 64.98 –

RegOU -1.129 0.065 -0.174 0.106 0.459 18.70* 0.538 0.183 0.594 -27.08 66.17 1.214
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Tabela 1.6 - Equações para o tamanho das fêmeas (CRC) em relação a 2 componentes climáticos, CC1 (temperaturas) e CC2 (precipitações). Valores 
significativos estão indicados por *.

modelo intercepto
inclinaçãoinclinação F16F16F16

r2 LL AIC dmodelo intercepto
CC1 CC2 y CC1 CC2

r2 LL AIC d

OLS 75 7.4 10.03 416.7* 3.84 7.54* 0.415 -78.02 164.05 –

GLS 97.97 4.97 5.49 86.61* 1.76 1.97 0.146 -80.55 169.10 –

RegOU 75 7.4 10.3 416* 3.84 7.52* 0.415 -78.02 166.5 2.60E-17

Tabela 1.7 - Modelos de regressão de CRC em relação ao número de ovos da ninhada em algumas espécies de tropiduríneos.

espécie
modelomodelomodelo coeficientecoeficiente

espécie
Pearson R2 Anova ß p

Plica plica 0.873 0.763 0.005 0.053 0.005

Tropidurus hispidus 0.610 0.372 0.003 0.168 0.003

Tropidurus insulanus 0.699 0.488 0.008 0.161 0.008

Tropidurus itambere 0.476 0.227 0.009 0.112 0.009

Tropidurus oreadicus 0.544 0.296 <0.001 0.108 <0.001

Tropidurus torquatus 0.797 0.635 <0.001 0.130 <0.001

Uranoscodon superciliosus 0.689 0.474 <0.001 0.159 <0.001
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Capítulo 2

Evolução do tamanho corpóreo em fêmeas adultas de 

lagartos Tropiduríneos: influência da latitude
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Capítulo 2

 

2.1 Introdução

 Existem diversas regras bem estabelecidas que refletem adaptação dos animais a 

condições locais. Estas foram chamadas por Mayr de regras ecogeográficas e são 

generalizações empíricas que descrevem paralelismos entre a variação morfológica e 

características físico-geográficas (Mayr, 1956), são válidas para muitas espécies de 

mamíferos, aves, outros vertebrados e até mesmo invertebrados (Millien et al., 2006). Três 

destas regras merecem destaque: (1) A regra de Allen, que prevê a diminuição do 

tamanho dos apêndices em climas mais frios (Allen, 1877); (2) A regra de Gloger, na qual 

indivíduos que vivem em áreas quentes e úmidas têm coloração mais escura que aqueles 

que vivem em áreas frias e secas (Gloger, 1833) e (3) A regra de Bergmann, que anuncia 

que o tamanho do corpo tende a aumentar com a latitude ou baixas temperaturas 

quando consideradas espécies aparentadas. A diferenciação no tamanho do corpo é o 

padrão geográfico mais amplamente estudado dentre os três anteriormente citados e, 

historicamente, essa diferenciação tem sido associada de maneira genérica à latitude. 

Assim, a latitude, embora não seja um fator ambiental, é usada freqüentemente como tal 

sob a premissa de que existe covariância entre a latitude e diversas variáveis físicas do 

ambiente, prioritariamente componentes climáticos (Hawkins e Diniz, 2004). Estes 

fatores climáticos estão provavelmente associados entre eles ao se considerar 

macrogradientes geográficos, mas a associação é fraca quando são consideradas escalas 

mais refinadas (Blackburn et al., 1999).
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 A regra de Bergmann foi originalmente concebida para explicar variação 

interespecífica em aves e mamíferos. As premissas centrais da relação proposta são de que 

há vantagem seletiva numa relação superfície/volume menor em regiões mais frias, e que 

tal relação facilita a manutenção da temperatura corpórea nos níveis típicos para 

endotermos. Além disso, haveria vantagem seletiva no aumento absoluto de massa 

corpórea em regiões frias, pois o maior tamanho favoreceria a manutenção da 

temperatura corpórea pelo aumento de massa produtora de energia térmica e pela menor 

perda de energia associada à diminuição da relação superfície/volume. A economia na 

demanda energética para manutenção da temperatura deveria, portanto, favorecer corpos 

maiores em climas mais frios (Cowles, 1945). Uma revisão recente sugere que cerca de 

76% de 100 espécies de aves e 71% de 149 espécies de mamíferos estudadas seguem esse 

padrão latitudinal (Millien et al., 2006). Contudo, a relevância de tais considerações é 

dúbia para animais ectotermos, já que padrões semelhantes não poderiam ter explicação 

análoga.

  A primeira grande tentativa de verificar a validade da regra para diversos grupos 

animais foi realizada por Ray (1960). Este autor sugeriu que o tamanho corpóreo de mais 

de 75% das espécies de ectotermos estudadas é correlacionado positivamente com a 

latitude. Testes subseqüentes dos gradientes de tamanho corpóreo em ectotermos 

descrevem uma grande diversidade de padrões. Sob a perspectiva dos efeitos 

ontogenéticos da temperatura no tamanho corpóreo, uma diversa gama de organismos 

ectotermos, como bactérias, protistas, plantas e animais, corroboram a previsão de 

aumento do tamanho do corpo com a diminuição da temperatura ambiental (Atkinson, 

1994). Entretanto, tal norma não parece universal, dado que outros estudos sugerem que 

algumas linhagens de animais ectotermos não acompanham a regra de Bergmann, ou 
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mesmo seguem a regra inversa. Há exemplos na literatura em que tamanho médio do 

corpo diminui com o aumento da latitude ou a diminuição da temperatura (Mousseau, 

1997; Cowles, 1945). Como a literatura sinaliza claramente que a linhagem é 

fundamental ao se discutir a regra de Bergmann, Blackburn et al. (1999) redefiniram tal 

regra como a tendência a uma relação positiva entre a massa corpórea de espécies 

pertencentes a um grupo monofilético de uma categoria taxonômica superior e a latitude 

habitada por elas. Assim, fica reconhecida na própria definição da norma a importância 

da posição filogenética. 

 A proposta de um contexto filogenético para a norma de Bergmann aconteceu 

em paralelo com o desenvolvimento da estatística filogenética, o que facilitou estudos 

sobre a validade da regra levando em conta as relações filogenéticas entre espécies. 

Entretanto, mesmo no contexto deste tipo de estudo, não há consenso. Enquanto alguns 

estudos comparativos filogenéticos confirmam um padrão compatível com a proposta de 

Bergmann em lagartos (Cruz et al., 2005; Pincheira-Donoso et al., 2007), anfíbios em 

geral (Ashton, 2002) e tartarugas (Ashton e Feldman, 2003), outros trabalhos apresentam 

resultados opostos, como para ortópteros (Mousseau, 1997), peixes (Belk e Houston, 

2002), lagartos (Ashton e Feldman, 2003; Pincheira-Donoso et al., 2007) e serpentes 

(Ashton e Feldman, 2003). A controvérsia continua mesmo ao restringir a discussão aos 

vertebrados ectotermos. Por exemplo, há evidências de que anuros (~60%) e urodelos 

(~72%) exibem a relação inversa entre o tamanho corpóreo e a temperatura ambiental 

(Millien et al., 2006; Ashton, 2002), mas há também trabalhos com esses grupos que 

colocam em cheque a validade da regra (Adams e Church, 2008).

 A ambigüidade dos resultados obtidos até agora sobre a validade da regra de 

Bergmann não é menor em relação aos Squamata. Tanto estudos comparativos 
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tradicionais quanto filogenéticos mostram uma tendência que, mesmo se pouco 

acentuada, sugere o aumento do tamanho do corpo com a diminuição da temperatura 

ambiental ao longo de gradientes geográficos (Lindsey, 1966; Ashton e Feldman, 2003). 

Contudo, Olalla-Tarraga et al. (2006) obtiveram resultados opostos em um estudo restrito 

a lagartos e cobras, que podem apresentar aumento ou diminuição na média 

populacional do tamanho corpóreo com o aumento da latitude. Estes autores reportam 

ainda padrões biogeográficos inconsistentes entre a Europa e a América do Norte. A 

controvérsia envolve mesmo a pesquisa intragenérica, como por exemplo no que diz 

respeito aos lagartos iguanídeos do gênero Liolaemus. Um estudo aponta para a validade 

da regra de Bergmann (Cruz et al., 2005) e outros dois a rejeitam (Pincheira-Donoso et al., 

2008; Pincheira-Donoso et al., 2007).

 Fica claro da discussão acima que existe um impasse sobre a generalização da 

influência do gradiente latitudinal, e por conseqüência da temperatura ambiental, na 

variação de tamanho corpóreo dos animais ectotermos no geral, e de lagartos em 

particular. Fica também claro que os estudos intragenéricos podem ser importantes neste 

contexto, por restringir a análise a espécies filogeneticamente próximas. Entre os fatores 

que podem explicar a disparidade observada entre os estudos que testam esse problema é 

a falta de estudos filogenéticos, pois grande parte dos testes foram conduzidos em apenas 

uma pequena amostra de espécies por grupo sistemático (Pincheira-Donoso et al., 2008). 

Testes rigorosos da regra de Bergmann devem focar em espécies pertencentes a um grupo 

monofilético, exibindo variação substancial nos padrões de tamanho corpóreo, e 

distribuído numa ampla gama de condições ambientais (Blackburn et al., 1999; Pincheira-

Donoso et al., 2008; Pincheira-Donoso et al., 2007). Restringir as análises a espécies com 

história recente compartilhada melhora a resolução para identificar os padrões de 
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variação de tamanho do corpo, além de oferecer uma excelente oportunidade de 

identificar os mecanismos responsáveis por estes padrões (Ashton e Feldman, 2003). 

 Os testes da regra de Bergmann para lagartos devem ser acompanhados de uma 

análise de quais aspectos da ecologia e fisiologia termal poderiam ser afetados pelas 

mudanças climáticas associadas a gradientes de latitude. A aplicação da norma de 

Bergmann para este grupo não é óbvia e a generalização é dificultada pelas diferenças na 

biologia termal entre linhagens de lagartos. Por exemplo, poderiam ser propostas 

explicações ad hoc sobre possíveis vantagens de um tamanho menor em climas mais frios. 

Já que um aumento na massa corpórea diminui as taxas de aquecimento (Schmidt-

Nielsen, 1984), tamanhos corpóreos menores poderiam ser selecionados em ambientes 

frios e variáveis. Neste contexto, temperaturas ótimas de atividade poderiam ser 

alcançadas em menor tempo. Entretanto, a inércia térmica é alta em lagartos (Huey, 

1982) e, portanto, quanto maior o tamanho corpóreo, menor é a taxa de resfriamento. 

Assim, poderia ser construído um raciocínio alternativo postulando que taxas de 

resfriamento mais baixas associadas com tamanhos corpóreos maiores contribuem para a 

conservação da temperatura corpórea (Bartholomew, 1982). Em conjunto, tanto a 

variância da temperatura ambiental como o tamanho corpóreo em lagartos tem 

implicações majoritárias na termorregulação que podem variar entre linhagens. Além 

disso, há nestes animais padrões de variação de história de vida sabidamente induzidos 

pela temperatura, e tais padrões envolvem diferenças no tamanho corpóreo (Blackburn et 

al., 1999). Assim, o entendimento dos efeitos dos fatores ambientais sobre este traço 

fenotípico constitui um grande desafio para se entender a biologia evolutiva de lagartos e 

a colonização de gradientes macroecológicos por diferentes linhagens. 
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 Lagartos da subfamília Tropidurinae formam um grupo tanto ecologicamente 

quanto morfologicamente diverso (Harvey e Gutberlet, 2000). Apresentam uma grande 

variação de tamanho do corpo (Capítulo 1) e estão distribuídos ao longo de um amplo 

gradiente latitudinal no Brasil, além de possuírem uma filogenia bem sustentada (Frost et 

al., 2001). Tudo isso os torna sujeitos ideais para testar a regra de Bergmann sob uma 

perspectiva filogenética. O objetivo deste capítulo é testar a associação entre o tamanho 

corpóreo, latitude e temperatura ambiental em lagartos da subfamília Tropidurinae. 
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2.2 Material e Métodos

 Foram coletados apenas dados morfológicos de espécimes fêmeas presentes nas 

coleções do MZUSP, MPEG e CHUNB, como descrito no capítulo anterior. Os dados de 

latitude foram coletados a partir dos registros de localidade de coleta dos lagartos 

medidos, e adicionalmente foram utilizados dados previamente coletados disponíveis na 

literatura (Galdino et al., 2003; Vitt, 1991; Cruz, 1997; Van Sluys, 1993; Van Sluys et al., 

2002; Vitt, 1991; Martori e Aun, 1994; Cruz et al., 1997; Cruz, 1998; Wiederhecker et al., 

2002). As latitudes foram posteriormente transformadas para distância da linha do 

equador em km. A estimativa de latitude utilizada nas análises intraespecíficas foi a 

distância média da linha do Equador para cada espécie. Esta variável foi calculada a partir 

da média aritmética da distribuição de latitudes de localidade de ocorrência de cada 

população de fêmeas grávidas medidas por espécie. O comprimento rostro-cloacal (CRC) 

foi utilizado como estimativa de tamanho corpóreo. 

 Os dados climáticos utilizados são os mesmos do capítulo anterior (Tabela 1.1, 

Capítulo 1). Os fatores climáticos de precipitação não foram utilizados nas análises deste 

capítulo. Os fatores de temperatura foram submetidos a uma análise de componentes 

principais (PCA) com o objetivo de reduzir o número de fatores, uma vez que são 

correlacionados entre si e uma das premissas da análise de regressão é quebrada, a da 

multicolinearidade. Os componentes com autovalores>1 tiveram seus scores retidos e 

utilizados nas análises subseqüentes. 

 

2.2.1 Análises intraespecíficas

 As médias de CRC de fêmeas grávidas para cada localidade de ocorrência de 

Uranoscodon superciliosus, Plica plica, P. umbra, Tropidurus torquatus, T. oreadicus e T. hispidus, 
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foram submetidas a análises de regressão como variável dependente e a distância do 

equador como a variável preditora. Estas espécies foram escolhidas por contarem com o 

maior número de localidades amostradas nas coleções zoológicas (Tabela 1.3, Capítulo 1).

2.2.2 Análises interespecíficas

 Os procedimentos para análises interespecíficas seguiram os métodos para 

análises comparativas filogenéticas descritas no capítulo anterior. Foi utilizada a mesma 

topologia (Figura 1.1, Capítulo 1) e os mesmo programas para os testes de premissas. 

Posteriormente, foram testados diversos modelos lineares para analisar os efeitos da 

latitude e do componente climático de temperatura no CRC de fêmeas grávidas. Os 

cálculos foram implementados pelo programa Regressionv2.m para MATLAB (utilizado 

na versão R2008 7.6 para Macintosh) via Ordinary Least Squares (OLS, não filogenética) e 

Generalized Least Squares (PGLS e RegOU). Justificativas e maiores detalhes para a escolha 

dos modelos são as mesmas utilizadas no capítulo anterior.
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2.3 Resultados

2.3.1 Análises intraespecíficas

 O tamanho corpóreo apenas das fêmeas grávidas de Tropidurus hispidus, Tropidurus 

oreadicus e Uranoscodon superciliosus sofrem influência significativa da latitude (Tabela 2.1). 

Em fêmeas grávidas de T. hispidus e U. superciliosus, o CRC está correlacionado 

positivamente com a distância do Equador, enquanto nas fêmeas grávidas de T. oreadicus o 

CRC apresenta efeito contrário. O tamanho corpóreo de fêmeas grávidas de Plica plica, P. 

umbra e T. torquatus também está correlacionado positivamente com a distância do 

Equador, embora esta correlação não seja significativa.

2.3.2 Análises interespecíficas

 O componente climático de temperatura (C3) não influencia significativamente o 

CRC médio de fêmeas grávidas (Tabela 2.2 e 2.3) em nenhum dos modelos lineares. A 

latitude, quando analisada em conjunto com C3 também não, mas separadamente pelo 

modelo de OLS exerce influência significativa no CRC dos valores médio para fêmeas 

grávidas (Tabela 2.4). A relação do CRC com latitude está representada na Figura 2.1. 

 O critério de informação de Akaike (AIC) indica que OLS é o melhor modelo 

para testar a hipótese de que a latitude influencia o CRC para fêmeas grávidas, 

assumindo uma filogenia em forma de estrela. Entretanto, o sinal filogenético 

significativo para CRC de fêmeas grávidas (Tabela 2.4, Capítulo 1) indica a necessidade 

de utilização da filogenia. O parâmetro d próximo de 1 (Tabela 2.3 e 2.4) indica que os 

comprimentos dos ramos da topologia utilizada estão próximos do ideal para testar a 

hipótese, e portanto, que o modelo filogenético é ideal.
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2.4 Discussão

 A regra de Bergmann prevê o aumento do tamanho do corpo em latitudes mais 

altas ou temperaturas mais baixas. Entretanto, as vantagens do aumento de tamanho para 

Squamata permanecem em constante debate na literatura (Pincheira-Donoso et al., 2008) 

e são acompanhadas de hipóteses ad hoc que não necessariamente aplicariam a todas as 

linhagens de lagartos. Idealmente, o estado do conhecimento deveria avançar até ser 

possível postular, com base em elementos da biologia termal e do clima, para quais 

linhagens de lagartos se espera que aplique a norma de Bergmann. Contudo, como fica 

claro da Introdução, tal nível de desenvolvimento teórico é impossível no momento. Para 

propor hipóteses sobre a variação clinal no tamanho corpóreo de lagartos, avaliações 

precisas da sua ocorrência são ainda necessárias. A simples predição da norma serve 

como hipótese nula, mas teoria adicional é necessária, pois a validade da regra de 

Bergmann para lagartos é ainda controversa (Pincheira-Donoso et al., 2008; Pincheira-

Donoso et al., 2007; Cruz et al., 2005; Ashton e Feldman, 2003). A dedução válida para o 

estado atual do conhecimento é que ela se aplica a algumas linhagens e não a outras, e 

entender porque este é o caso deve ser pauta da agenda de pesquisa sobre o tema.

 Os resultados deste capítulo apontam para direções também controversas e 

refletem as dificuldades para se fazer generalizações que já são evidentes na literatura. Os 

dados coletados sinalizam uma tendência ao aumento da média de tamanho do corpo 

com o aumento da distância da linha do Equador em T. hispidus e U. superciliosus. Em 

contraste, há uma tendência à diminuição do tamanho populacional em T. oreadicus. Ao 

analisar globalmente a linhagem dos tropiduríneos, parece existir uma tendência de 

aumento do corpo com o aumento da distância da linha do Equador, mas esta tendência 

não aparece nas análises filogenéticas e, portanto, é dúbia. Ainda, parece importante 
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levar em conta outros critérios macroecológicos além da simples consideração da latitude. 

Por exemplo, parece existir uma quebra entre 1500 e 2000 km (Figura 2.1) da distância a 

partir do Equador. Em espécies localizadas entre zero e 1500 km a tendência é de 

diminuição do CRC, entretanto, naquelas que ocorrem a partir dos 2000 km do 

Equador apresentam um padrão de aumento do tamanho do corpo com o aumento da 

latitude.

 A relação entre o tamanho corpóreo e a latitude em lagartos pode ser analisada 

sob uma perspectiva termorregulatória, já que corpos maiores conservam melhor a 

temperatura corpórea, mas têm menores taxas de aquecimento (Bartholomew, 1982; 

Huey, 1982). Fêmeas de lagartos grávidas ilustram bem este problema, já que, em algumas 

espécies, tendem a ficar mais tempo expostas ao sol do que as fêmeas não-grávidas (Shine, 

1980). Esta constatação, implica uma diminuição do tempo para desempenhar outras 

tarefas como forrageamento ou comportamento social e envolve o possível aumento da 

exposição a predadores diurnos (Shine, 1980). Contudo, essas limitações não 

necessariamente se aplicam a todos os grupos, e diferentes espécies podem variar na sua 

habilidade para a termorregulação via estratégias fisiológicas e comportamentais (Huey et 

al., 2003; Díaz et al., 1996). Ainda sob a perspectiva termorregulatória, a variação do 

tamanho médio do corpo com o aumento da latitude pode resultar de seleção natural 

favorecendo taxas de aquecimento mais rápidas (Cowles, 1945; Bogert, 1949). Em 

ambientes com grande variação termal diárias, esta mudança melhoraria o controle 

comportamental da temperatura, proporcionando aumento do período de atividade ao 

longo do dia (Cruz et al., 2005). 

 Sob a perspectiva dos mecanismos envolvidos na variação do tamanho com a 

latitude, a relação entre história de vida e a variação geográfica é essencial. O ambiente 
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termal pode influenciar significativamente a energética de Squamata (Beaupre, 1995), e 

pode servir, portanto, como um mecanismo de variação geográfica no crescimento e 

reprodução destes animais. No geral, quanto maior a latitude, menor é a estação de 

atividade, mesmo se tal estação tende a ter um clima ameno e relativamente pouco 

variável. A menor duração da estação de atividade pode ser preponderante na 

determinação das taxas de crescimento e no conseqüente amadurecimento sexual tardio 

em algumas linhagens de lagartos. Indivíduos de amadurecimento sexual tardio 

apresentam geralmente tamanho corpóreo adulto maior em comparação com aqueles de 

amadurecimento sexual antecipado. Esta pode ser uma das razões para a tendência de 

aumento do tamanho corpóreo a partir da distância de 2000 km da linha do Equador 

encontrada nas fêmeas grávidas de lagartos tropiduríneos. Por outro lado, a quantidade 

de recursos alimentares disponíveis pode ser mais restrita em maiores latitudes, 

diminuindo o tamanho corpóreo adulto (Grant e Dunham, 1990). 

 Ainda com relação à disponibilidade de recursos alimentares, outros autores 

sugerem justamente que o aumento do tamanho do corpo seja vantajoso em animais que 

sofrem com períodos de falta de alimento (Lindstedt e Boyce, 1985). Isso é claro para os 

lagartos teiú, cujos animais maiores têm maiores chances de sobrevivência durante o 

período de dormência (Souza et al., 2004). Estes períodos de escassez de alimento 

ocorrem com maior freqüência onde os ambientes são mais sazonais, em latitudes mais 

altas e, portanto, regiões mais sazonais podem favorecer linhagens de lagartos com 

tamanho corpóreo maior (Ashton e Feldman, 2003). Esse tipo de raciocínio é compatível 

com o constatado para fêmeas grávidas de lagartos tropiduríneos. Não há, entretanto, 

evidências de que uma única variável seja responsável por padrões de tamanho corpóreo 

relacionados à latitude (Partridge e Coyne, 1997). Além disso, variações 
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termorregulatórias e disponibilidade alimentar podem se manifestar de forma diferente 

dependendo do nível de organização estudado, o populacional ou de linhagens (Cruz et 

al., 2005). É provável que seja o caso dos tropiduríneos estudados, já que existem 

tendências contrárias em espécies próximas, e uma tendência diferente entre as espécies 

mais tropicais e aquelas que ocorrem entre a partir de 2000 km de distância da linha do 

Equador.
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Figura 2.1 - Relação de comprimento rostro-cloacal (CRC) médio de espécies de 
tropiduríneos e a latitude, transformada para distância da linha do 
Equador. 
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Tabela 2.1 - Resultados de regressões de comprimento rostro-cloacal de fêmeas grávidas e latitude, 
relações significativas indicadas por *.

espécie R2 ß p

Plica plica 0.237 0.018 0.51

Plica umbra 0.050 0.003 0.44

Tropidurus hispidus 0.393 0.012 0.05*

Tropidurus oreadicus 0.325 -0.003 0.05*

Tropidurus torquatus 0.112 0.003 0.46

Uranoscodon 
superciliosus

0.234 0.012 0.05*

Tabela 2.2 - Equações para o tamanho das fêmeas (CRC) em relação à latitude (L) e um 
componente climático de temperatura C3.

modelo intercept
o

inclinaçãoinclinação F16F16F16

r2 LL AIC dmodelo intercept
o L C3 y L C3

r2 LL AIC d

OLS 85.9 -0.008 4.65 41.3* 0.74 0.55 0.2 -80.8 170 –

GLS 105 -0.001 3.04 66.2* 0.03 0.39 0.1 -81.5 171 –

RegOU 85.9 -0.008 4.65 41.3* 0.74 0.55 0.2 -80.8 171 2.60E-17
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Tabela 2.3 - Equações para o tamanho das fêmeas (CRC) em relação ao componente climático de 
temperatura (C3).

modelo intercepto C3
F16F16

r2 LL AIC dmodelo intercepto C3
y C3

r2 LL AIC d

OLS 75 8.49 317* 3.85 0.1846 -81.19 168.37 –

GLS 103 3.58 109* 0.947 0.052 -81.54 169.08 –

RegOU 103 3.67 108* 0.981 0.054 -81.54 171.08 0.963

Tabela 4 - Equações para o tamanho das fêmeas (CRC) em relação à latitude.

modelo intercept
o

Latitud
e

F16F16

r2 LL AIC dmodelo intercept
o

Latitud
e y Latitud

e

r2 LL AIC d

OLS 92.4 -0.013 124* 5.17* 0.22 -84.84 175.67 –

GLS 108 -0.003 107* 0.457 0.024 -85.48 176.97 –

RegOU 108 -0.003 107* 0.474 0.025 -85.49 178.97 0.981
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Capítulo 3

Morfologia e ultraestrutura da casca do ovo de Tropidurus 

torquatus
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Capítulo 3

3.1 Introdução

 A oviparidade é a modalidade reprodutiva da ampla maioria dos Squamata 

(Shine, 1985; Blackburn, 1999; Blackburn, 2006). Os Squamata ovíparos fazem a postura 

de ovos com casca, que são depositados embaixo de rochas ou arbustos, enterrados no 

solo ou sob vegetação em decomposição (Deeming e Thompson, 1991; Vleck e Hoyt, 

1991). A alternativa à oviparidade é a viviparidade, que, seguindo a terminologia proposta 

por Shine (1985), é o modo reprodutivo no qual os neonatos nascem completamente 

livres, ou no qual as fêmeas depositam ovos recobertos por um fino saco membranoso do 

qual emergem os neonatos em até alguns dias. Uma diferença fundamental entre 

Squamata ovíparos e vivíparos é que os primeiros completam parte de seu 

desenvolvimento em contato com o ambiente externo, em oposição ao ambiente uterino 

onde se desenvolvem os Squamata vivíparos. Os embriões em desenvolvimento de 

Squamata ovíparos são separados do ambiente externo pela casca do ovo. Esta é 

responsável por diversas funções vitais como proteger o embrião, facilitar a troca gasosa e 

absorção de água, prover cálcio para o crescimento do esqueleto e manter o equilíbrio 

químico (Packard e Packard, 1988; Deeming e Fergusson, 1991; e referências neste 

artigo). Todas estas funções estão diretamente ligadas às características estruturais da 

casca do ovo, que nos Squamata são mais diversas do que em qualquer outro grupo de 

répteis ovíparos (Packard et al., 1982).
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 Por muito tempo o ovo amniótico dos répteis, entre eles os de Squamata, foi 

considerado similar ao de aves (Bellairs, 1970). Durante este período essa generalização 

obscureceu as diferenças biológicas entre os ovos de Lepidosauria (Squamata e 

Rhynchocephalia) e de outros Amniota (Packard et al., 1977) com respeito à casca do 

ovos, às membranas da casca e à camada de albúmen. Uma diferença fundamental diz 

respeito à rigidez da casca de acordo com a estrutura da camada de carbonatos. A casca 

do ovo da maioria dos lepidossauros é fibrosa e muito menos calcificada em comparação 

com a de aves (Packard et al., 1982; Packard et al., 1982; Trauth e Fagerberg, 1984; Trauth 

et al., 1994; Trauth e Fagerberg, 1993). O grau de calcificação representa uma grande 

bifurcação de tipos de casca de ovo em Squamata: (1) casca rígida em gekkonídeos das 

subfamílias Gekkoninae e Sphaerodactylinae (Bustard, 1968; Werner, 1972) e 

possivelmente Dibamidae (Packard et al., 1977; Booth e Thompson, 1991), com camada 

externa bastante calcificada; e (2) casca pergaminosa em todo o restante, com pequenas 

quantidades de CaCO3, em geral é flexível e muito menos espessa que a casca rígida 

(Packard et al., 1977).

 Existe um compromisso entre o grau de rigidez e a condutância da casca do ovo. 

Quanto maior a rigidez, menor parece ser a capacidade do ovo de realizar trocas hídricas 

com o ambiente (Packard et al., 1980b). Os ovos de casca rígida, como os de grande parte 

das tartarugas, crocodilos e aves, têm uma camada calcária bem organizada e são postos 

pela fêmea já com a quantidade de água necessária para o desenvolvimento do embrião 

(Belinsky et al., 2004). Em contraste, nos Squamata que fazem a postura de ovos 

pergaminosos a casca é flexível a ponto de poder ser esticada e deformada sem causar 

danos ao ovo (Packard et al., 1980b; Sexton et al., 1979). A camada calcária destes ovos é 

constituída por uma fina crosta ou depósitos isolados em uma série de cristas e calhas 
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sobre uma membrana organizada, possivelmente de origem protéica (Packard e DeMarco, 

1991). Presume-se que este seja o fator que permita a absorção de grandes quantidades de 

água do substrato ao longo do período de incubação. A absorção de água pelo ovo, 

todavia, só pode ocorrer se as condições no ninho forem apropriadas, sendo que o 

potencial hídrico (ψ) do substrato de incubação deve ser maior que o ψ do ovo (Packard, 

1991). Os ovos dos Squamata de casca pergaminosa contêm proporcionalmente menos 

água do que os ovos rígidos, pois têm quantidades variáveis de albúmen (Deeming, 

2004), desde pouco até nenhum (Andrews, 2004) e a absorção de água é obrigatória para 

completar o desenvolvimento (Andrews, 2004; Deeming, 2004). Os ovos aumentam 

consideravelmente de tamanho em conseqüência da absorção de água e diminuem de 

volume quando desidratados (Packard et al., 1980b).

 Outra diferença fundamental entre os ovos de Squamata e de outros vertebrados 

refere-se aos espaços disponíveis para as trocas gasosas. Nos ovos de aves, vapor de água, 

O2 e CO2 se difundem pelos poros e, conseqüentemente, quanto maior o número de 

poros, maior a área de troca e a condutância (Deeming e Thompson, 1991; Paganelli, 

1991). Em contraste, os ovos de casca pergaminosa parecem não possuir poros, sendo que 

os gases se difundem através de fissuras na casca. Com isso, a troca de gases através da 

casca pode ser um fator afetado pela maior ou menor hidratação do ovo, uma vez que a 

casca fica sob tensão com balanço positivo de água. A relação entre a superfície e a troca 

de gases não é bem conhecida para ovos de casca pergaminosa, sendo que o sistema de 

trocas parece ser muito diferente ao mais conhecido modelo aviano. As fissuras na casca 

de ovos flexíveis, por exemplo, poderiam mudar de tamanho com o balanço hídrico do 

ovo, eventualmente até sendo parte de um sistema controle.
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 A estrutura e morfologia da casca do ovo são bastante diversas em Squamata. 

Tanto o componente orgânico quanto o inorgânico podem apresentar diferenças 

específicas. A membrana da casca, por exemplo, varia tanto na forma quanto na 

organização e número das camadas de fibras orgânicas entre espécies (Osborne e 

Thompson, 2005; Packard e DeMarco, 1991; Packard et al., 1991; Sexton et al., 1979; 

Trauth e Fagerberg, 1984; Trauth et al., 1994; Trauth e Fagerberg, 1993). A camada 

calcária é outra estrutura da casca do ovo bastante diversa entre as espécies de Squamata 

cuja estrutura da casca é conhecida. Esta camada pode ser tanto incompleta, ocorrendo 

em agregados isolados (Packard et al., 1982), quanto formando uma camada 

completamente calcificada e de espessura maior (Packard et al., 1981). A deposição da 

camada calcária também difere no ancoramento na membrana da casca, em algumas 

espécies ela aparece penetrando esta estrutura (Cree et al., 1996; Packard et al., 1982; 

Packard et al., 1982; Packard et al., 1991; Osborne e Thompson, 2005), ou simplesmente 

localizada sobre ela (Osborne e Thompson, 2005). 

 Em resumo, as estruturas da membrana da casca e da camada calcária estão 

funcionalmente ligadas às trocas hídricas e gasosas do ovo. Estas trocas são fundamentais 

para a sobrevivência dos embriões e, dependendo do contexto ecológico a que estão 

expostos os ovos durante o período de incubação, algumas características da casca do ovo 

se configuram como vantagem ou desvantagem. Dessa forma, é possível que existam 

pressões seletivas da casca do ovo associadas à características dos ambientes de incubação 

a que os ovos de Squamata estão sujeitos. Por exemplo, ovos de Colonophus subcristatus 

têm grandes quantidades de albúmen e casca do ovo mais espessa, uma suposta 

adaptação aos ambientes de incubação secos onde um ovo típico de Squamata não seria 

capaz de absorver do ambiente água o bastante para sobreviver (Tracy e Snell, 1985). Um 
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dos passos para a compreensão da fisiologia de ovos e embriões de Squamata, portanto, é 

o conhecimento da morfologia e ultraestrutura da casca de seus ovos. 

 Sendo assim, o objetivo deste capítulo é descrever a ultraestrutura e morfologia 

geral da casca do ovo de uma espécie de lagarto da subfamília Tropidurinae, Tropidurus 

torquatus. A meta é construir uma base para a estrutura da casca do ovo de tropiduríneos 

utilizando uma das espécies mais abundantes do grupo.
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3.2 Material e Métodos

 As cascas dos ovos analisadas provêm da postura de ovos em cativeiro por fêmeas 

coletadas grávidas na natureza. Fêmeas grávidas de Tropidurus torquatus foram coletadas 

com laço no Parque Continental, Osasco-SP e transportadas ao laboratório, onde fizeram 

a postura dos ovos em terrário. A casca dos ovos foi preservada em fixador Karnovsky 

(solução de glutaraldeído 10% em tampão cacodilato 0.2 M, pH 7.2-7.4 e 

paraformaldeído 8%) ou glutaraldeído 5%. 

3.2.1 Microscopia de Luz 

 Amostras de 3x10 mm, aproximadamente, foram retiradas das cascas originais de 

ambas as espécies e enroladas numa espécie de espiral, com o objetivo de maximizar a 

quantidade de casca visualizada por corte. As espirais foram incluídas em historresina 

Leica, depois de serem desidratadas gradualmente em etanol (70, 95 e 100%). O material 

incluído em resina foi cortado na espessura de 2 µm. Os cortes foram corados com azul 

de toluidina-fucsina e visualizados em microscópio de luz acoplado a câmera digital.

3.2.2 Microscopia Eletrônica de Varredura

 Foram retiradas das cascas originais de Tropidurus torquatus amostras de 4x4 mm, 

aproximadamente. Estas foram secas em estufa a 37ºC, posicionadas em suporte 

adequado (stub) e cobertos por camada condutora de ouro para visualização em 

microscópio eletrônico. 
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3.3 Resultados

3.3.1 Terminologia

 Além da membrana plasmática comum a todas as células, os ovos de amniotas 

possuem outras camadas não celulares conhecidas como membranas do ovo (Graham et 

al., 1997; Packard e Seymour, 1997). Estas membranas nas aves consistem em: membrana 

vitelínica, albúmen, uma membrana interna da casca, uma membrana externa da casca e 

camada calcária. Em Lepidosauria, existem mais de duas camadas de membranas, são 

chamadas membranas da casca e consistem em camadas fibrosas (Packard et al., 1982). Os 

Squamata podem ou não possuir camada calcária, (Sexton et al., 1979; Packard et al., 

1982) e existe ainda uma discussão na literatura sobre a presença de albúmen nos ovo 

(Tracy e Snell, 1985). Logo as membranas da casca em Squamata são: (1) membrana 

vitelínica, (2) albúmen (podendo ou não estar presente), (3) membrana da casca e (4) 

camada calcária (podendo ou não estar presente). O termo casca do ovo ou casca é usado 

para referência à membrana da casca + camada calcária. Em ovos que não tenham 

camada calcária, a membrana da casca é sinônimo de casca do ovo.

 Não há consenso sobre a nomenclatura da camada mais interna da casca do ovo e 

essa já foi chamada de limite interno, membrana limítrofe, camada limite, camada limite 

interna e camada amorfa (Packard e DeMarco, 1991; e referências neste artigo). Packard e 

DeMarco (1991) em uma revisão sobre a estrutura da casca do ovo de répteis ovíparos e 

sua formação, recomendam a adoção do termo ‘camada limite interna’, nomenclatura 

que foi seguida neste capítulo.
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3.3.2 Aspecto geral

 A casca do ovo de Tropidurus torquatus, é composta por uma camada externa 

inorgânica que usa como base uma membrana (da casca) orgânica composta por 

múltiplas camadas de fibras (Figuras 3.1 e 3.2). O aspecto geral sugere a presença de 

cristas e calhas (Figura 3.2 e 3.3).

3.3.3 Camada limite interna

 A camada mais interna apareceu geralmente bastante corada de azul escuro/roxo 

na microscopia de luz (Figura 3.1), tem um aspecto amorfo na microscopia de varredura, 

onde se observam ainda espécies de perfurações semelhantes a poros (Figura 3.4). 

3.3.4 Membrana da casca

 A membrana da casca é composta por uma matriz de fibras orgânicas. A 

organização desta matriz de fibras delimita camadas (Figuras 3.5, 3.6). As fibras de uma 

camada podem estar distribuídas paralelamente umas às outras (Figura 3.7) ou de forma 

a compor uma malha (Figura 3.8), podem ser achatadas (Figura 3.8) ou cilíndricas (Figura 

3.7), e formar um arranjo apertado ou espaçado (Figuras 3.9). As fibras da primeira 

camada mais interna parecem ter diâmetro menor do que as mais externas (Figura 3.9), 

embora estas não tenham sido mensuradas formalmente. A partir da segunda camada, as 

mais internas têm diâmetro maior que as mais externas (Figura 3.9).

 Em Tropidurus torquatus foram identificadas cinco camadas na membrana da casca 

(Figura 5). Parece existir uma diferença em quanto cada camada é mais ou menos 

intrincada (visualizado mais facilmente nas Figuras 3.1 e 3.9), como na segunda camada 

adjacente à camada limite interna. Existe ainda diferença na orientação das fibras em 
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cada camada, com camadas onde a orientação é paralela e outras de orientação 

entrelaçada (Figuras 3.6 e 3.9). 

3.3.5 Camada calcária

 Em Tropidurus torquatus, a camada calcária pode ser relativamente espessa, como 

pode ser visualizado na parte superior corada em roxo com fragmentos em laranja da 

Figura 3.1, e a estrutura análoga na Figura 3.2. Externamente é possível observar 

ondulações na casca do ovo de Tropidurus torquatus (Figura 3.3) e uma espécie de material 

granular que apresenta algumas falhas. Em magnificacões maiores percebe-se que este 

material granular é estruturado e se assemelha a uma colônia de cracas (Figura 3.10). A 

composição mineral deste material em Tropidurus torquatus não é certa, mas Squamata em 

geral depositam cálcio na forma de calcita (Packard e DeMarco, 1991). Este material 

mineral está ancorado na membrana da casca (Figura 3.11) por uma espécie  de estrutura 

foliar localizada abaixo das placas calcárias (Figura 3.12). 
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3.4 Discussão

  A camada limite interna aparece amorfa na MEV tanto em Tropidurus como em 

outros estudos de morfologia da casca em Squamata (Packard e DeMarco, 1991). Sexton 

et al. (1979) e Trauth e Fagerberg (1984) identificaram diversas camadas de morfologia 

variável dentro da camada limite interna em microscopia eletrônica de transmissão. 

Contudo, Packard e DeMarco (1991) argumentam ser diferentes visões da camada limite 

interna. Funcionalmente, é nesta camada que as membranas extra-embrionárias se fixam. 

Nas aves, que possuem esta mesma estrutura, esta camada limite interna representa uma 

importante resistência a difusão de oxigênio em seus ovos durante os primeiros dias de 

incubação (Tranter et al., 1983). Em Tropidurus torquatus foram encontrados orifícios nesta 

camada, provavelmente relacionados a um aumento da condutância da casca.

 A funcionalidade da espessura das fibras que compõem as camadas da membrana 

da casca é ainda desconhecida. As fibras de maior diâmetro devem ser mais resistentes e 

seu posicionamento nas camadas mais internas da casca deve estar relacionado à proteção 

do ovo. Elas podem ainda estar associadas a características do epitélio secretor do 

aparelho reprodutivo da fêmea. Tropidurus torquatus difere de Callisaurus draconoides por 

ter a primeira camada com fibras de diâmetro menor que a camada adjacente. Em 

Callisaurus draconoides já desde a primeira camada as fibras mais internas são as mais 

espessas (Packard et al., 1982). 

 Em Tropidurus torquatus foram identificadas cinco camadas na membrana da casca, 

como encontrado em Anolis limifrons (Sexton et al., 1979), embora não haja sempre uma 

divisão clara entre as camadas. (Packard et al., 1982) identificaram 4 camadas de fibras na 

membrana da casca de Callisaurus draconoides, apesar destes autores argumentarem que as 

fibras de uma dada camada, assim como as camadas em si, estão arranjadas mais ou 
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menos em paralelo umas às outras, revelando que a identificação de diferentes camadas 

possa ser um tanto arbitrária, ao menos nesta espécie.

 Os espaços entre as fibras e camadas compõem o espaço de trocas hídricas e 

gasosas (Sexton et al., 1979; Trauth e Fagerberg, 1984; Packard et al., 1982). Os ovos de 

Squamata são altamente permeáveis a água e a absorvem durante uma incubação normal, 

onde a absorção de água é extremamente fundamental (Fitch e Fitch, 1967; Belinsky et 

al., 2004; Muth, 1980; Muth, 1981; Packard, 1991; Packard, 1999). Em Tropidurus este 

espaço também pode ser visualizado. É um indicativo de que estudos comparativos 

futuros possam quantificar estes espaços, e estudar possíveis diferenças na condutância da 

casca entre espécies ou entre substratos de incubação.

 A absorção de água durante a incubação é responsável pelo aumento de tamanho 

dos ovos (Packard et al., 1980a; Andrews e Sexton, 1981; Packard et al., 1982; Osborne e 

Thompson, 2005). O aumento de tamanho do ovo significa aumento da área de 

superfície e provável diminuição da espessura, podendo levar a aumentos da condutância 

da casca, uma vez que a condutância está relacionada com a espessura. A absorção de 

água pode funcionar também como uma proteção contra a incerteza de um substrato 

mais seco no futuro, uma espécie de reservatório de água que pode ser perdida no futuro, 

até o momento da eclosão do ovo. Uma indicação disso é que ovos menores são mais 

sensíveis a variação de umidade do substrato (Fitch e Fitch, 1967; Packard et al., 1982). A 

absorção de água pelo ovo provavelmente só é possível graças à configuração de cristas e 

calhas na casca, tanto em Tropidurus (Figuras 2 e 3) como em outros Squamata (Packard 

et al., 1982; Thompson e Speake, 2004; Packard e DeMarco, 1991). Esta configuração é 

análoga à membrana plasmática de uma célula um pouco murcha, como se a casca de um 

ovo que absorva água possa ser esticada. De fato este fenômeno de estiramento foi 

73



reportado para algumas espécies como Callisaurus draconoides e exemplificado em Packard 

et al. (1982) na figura 10 do artigo.

 A casca do ovo serve como uma barreira porosa e flexível entre o ambiente e o 

embrião com suas membranas embrionárias associadas (Sexton et al., 2005). Os espaços 

sem deposição de placas de material mineral calcificado, identificados em Tropidurus 

torquatus, podem ter duas origens. Podem ser tanto originados de calcificação incompleta 

ou da quebra das placas calcárias em razão da absorção de água. Existe a possibilidade da 

calcificação incompleta ser uma característica específica ou do grupo dos Tropidurus ou 

ainda ser resultado de variação ocasionada pela postura de ovos por fêmeas mantidas 

algum tempo em cativeiro. Outra possibilidade é que a absorção de água pelo ovo, que 

ocasiona um aumento de volume e, portanto, aumento da superfície da casca, seja 

responsável pela ruptura dessa placa mineral. Deste modo, fraturas na deposição de 

placas calcárias seriam mais comuns em ovos incubados por mais tempo, sujeitos a maior 

absorção de água. Para avaliar o real motivo da fissura das placas calcárias seria necessário 

analisar a casca do ovo de outras espécies do grupo e de ovos em diferentes estágios de 

incubação.

 Em suma, Tropidurus torquatus apresenta a casca do ovo com morfologia complexa, 

mas que guarda semelhança com a estrutura da casca de outros Squamata. Há um bom 

número de trabalhos que tratam da diversidade da estrutura da casca em Squamata. 

Entretanto, um número reduzido destes trata da comparação da casca do ovo em espécies 

aparentadas. Comparações interespecíficas em espécies aparentadas serão o principal 

instrumento de identificação de padrões evolutivos da casca do ovo de Squamata. Os 

resultados apresentados aqui são um ponto de partida para a compreensão da relação 

evolutiva de forma/função da casca do ovo em tropiduríneos, para futuros estudos 
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comparativos desta estrutura. Estes serão o principal instrumento para responder, por 

exemplo, se a estrutura da casca apresenta plasticidade fenotípica, ou se ela é 

evolutivamente plástica.

75



Figura 3.1 - Microscopia de luz da casca do ovo da casca do ovo de Tropidurus torquatus, 
escala = 50 µm. Abaixo a camada mais interna, seguida pelas camadas fibrosas 
da membrana da casca e mais avermelhada a camada mais externa, 
inorgânica. 
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Figura 3.2 - Corte histológico da casca do ovo de Tropidurus torquatus. Padrão de cristas e 
calhas.
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Figura 3.3 - Microscopia eletrônica de varredura da casca do ovo de Tropidurus torquatus. 
Visão da face externa do ovo, por cima da camada calcária. É possível 
observar uma série de ondulações correspondentes às cristas e calhas 
observadas também na microscopia de luz.
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Figura 3.4 - Microscopia de varredura da casca do ovo de Tropidurus torquatus. Visão 
interna da camada de limite interno, orgânica. Orifícios nesta espécie de 
envelope dos conteúdos internos do ovo podem ser visualizados.
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Figura 3.5 - Corte histológico da lateral do ovo de Tropidurus torquatus, corado com azul 
de toluidina e fucsina. As camadas numeradas de 1 a 5 correspondem às 
camadas identificadas nesta espécie, (6) corresponde a parte da camada 
calcária. * camada limite interna.
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Figura 3. 6 - Microscopia de varredura da casca do ovo de Tropidurus torquatus. Acima a 
camada limite interna e abaixo a parte mais externa da casca.

Figura 3.7 - Microscopia de varredura da casca do ovo de Tropidurus torquatus. 
Organização de fibras cilíndricas quase paralelas.
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Figura 3.8 - Microscopia de varredura da casca do ovo de Tropidurus torquatus. Fibras 
achatadas entrelaçadas.
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Figura 3.9 - Corte histológico da casca do ovo de Tropidurus torquatus. Detalhe da 
diferenciação das camadas de fibras da membrana da casca.
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Figura 3.10 - Microscopia eletrônica de varredura da casca do ovo de Tropidurus torquatus. 
Visão externa da camada calcária mostrando a detalhe da estrutura do 
material cristalino que é depositado externamente.
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Figura 3.11 - Corte histológico da casca do ovo de Tropidurus torquatus. Detalhe da camada 
calcária penetrando na membrana da casca, provavelmente para 
ancoramento.

Figura 3.12 - Microscopia eletrônica de varredura da casca do ovo de Tropidurus torquatus. 
Visão externa da camada calcária mostrando a deposição de material 
cristalino em forma da placas. No canto superior esquerdo observam-se as 
placas mais internas ancoradas na membrana da casca.
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Conclusões Gerais

– O número de ovos por postura é altamente correlacionado ao CRC das fêmeas de 

diversas espécies ao longo da linhagem dos tropiduríneos. 

– Este padrão geral é quebrado no contexto da colonização de ambientes em que o 

aumento do número de ovos aparentemente representa um prejuízo de sobrevivência 

para as fêmeas. Exemplos incluem a movimentação rápida em troncos de árvores ou a 

utilização de frestas de rochas. 

– Componentes climáticos não influenciam o número de ovos por postura, além da 

influência do CRC . 

– Componentes de precipitação podem afetar indiretamente o número de ovos por 

fêmea, pois estão correlacionados positivamente com o CRC de fêmeas grávidas. Tal 

relação provavelmente envolve a associação entre clima e produtividade do hábitat. 

– Uma maior variação no CRC de fêmeas grávidas está relacionado à maior variação no 

número de ovos também em tropiduríneos, como previsto por Tinkle (1970). Em todas 

as espécies estudadas neste trabalho fêmeas maiores produziram mais ovos, a exceção das 

espécies arborícolas de movimentação rápida, onde a relação é também restringida pelos 

hábitos.

– Há tanto tendência de aumento quanto de diminuição do tamanho corpóreo associado 

ao aumento de latitude na linhagem dos tropiduríneos.
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–   Não há uma única variável que seja responsável pelos padrões de variação no tamanho 

corpóreo em tropiduríneos.

–  Tropidurus torquatus apresenta a casca do ovo com uma morfologia complexa que 

guarda semelhança com a estrutura da casca de outros Squamata. 

–  Comparações interespecíficas em espécies aparentadas serão o principal instrumento 

de identificação de padrões evolutivos da casca do ovo de Squamata. Estas serão o 

principal instrumento para responder, por exemplo, se a estrutura da casca apresenta 

plasticidade fenotípica, ou se ela é evolutivamente plástica.
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