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  "Wildlife is and should be useless in the same way art,  

music, poetry and even sports are useless.  

They are useless in the sense that they do nothing more than raise our spirits, make us 

laugh or cry, frighten, disturb and delight us.  

They connect us not just to what’s weird, different, other, but to a world where we humans 

do not matter nearly as much as we like to think.  

And that should be enough." 

 

 

“A Vida Selvagem é e deve ser inútil da mesma forma 

que a arte, música, poesia e até mesmo os esportes são inúteis. 

São inúteis no sentido de que nada mais fazem que levantar nosso ânimo, 

nos fazer rir ou chorar, temer e alegrar. 

Nos conectam não somente ao que é estranho, diferente, 

mas a um mundo onde nós humanos 

 não importamos tanto quanto gostamos de pensar. 

E isso deveria bastar.” 

 

                                                                                             Useless Creatures, Richard Conniff 

  em Opinionator - The New York Times  
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Resumo 

 
Influência de parâmetros ambientais em lagartos: desenvolvimento, locomoção e 

associações ecomorfológicas 

 

Variações ambientais durante a embriogênese, como alterações de temperatura e 

umidade de ninhos e de componentes estruturais de microhabitat, são passíveis de 

influenciar diversos processos de desenvolvimento que podem refletir na produção de 

variantes fenotípicas distintas. Mudanças no perfil de um conjunto de fenótipos podem 

levar a importantes consequências evolutivas, uma vez que a variação fenotípica é a matéria 

fundamental para a Seleção. As fontes de variação entre os organismos podem ser 

expressas por meio de alterações na plasticidade do fenótipo, o que realça a importância de 

se entender o efeito de componentes ambientais durante os estágios iniciais de vida. Dentre 

as diversas variáveis capazes de moldar um fenótipo, a temperatura consolida-se como uma 

das mais relevantes, especialmente no atual contexto de mudanças climáticas. Entre as 

causas do aumento acelerado da temperatura média global, da perda de habitat, e da 

extinção local de espécies, destacam-se a intensa emissão de gases estufa e a substituição 

de áreas de mata nativa por grandes centros urbanos. A relação fenótipo-ambiente ao longo 

de um gradiente de seleção é pautada na ideia de que diferenças fenotípicas relacionam-se 

direta ou indiretamente com o desempenho do organismo no ambiente, o que pode ser 

identificado a partir da análise morfológica de indivíduos, de suas atividades básicas de 

vida livre, como a locomoção, e de suas associações ecomorfológicas. A presente Tese teve 

como objetivo avaliar a influência e associações provenientes de mudanças ambientais, 

como temperatura, umidade e alterações estruturais decorrentes da urbanização, em uma 

espécie de lagartos Tropidurus (Squamata:Tropiduridae) que ocorre amplamente em áreas 

urbanas de Cerrado e Mata Atlântica do Brasil. Avaliamos a espécie Tropidurus 

catalanensis e espécimes de museu pertencentes ao ‘complexo torquatus’ em relação a seu 

desenvolvimento embrionário, morfologia, desempenho locomotor e associações 

ecomorfológicas a fim de compreender padrões e processos que fomentam a permanência e 

relativo sucesso desta espécie em contextos ecológicos urbanos em constante mudança. 

Como principais resultados, destacamos que a temperatura de desenvolvimento influencia 

aspectos de vida de T. catalanensis como seu tempo de desenvolvimento, sucesso de 



eclosão, morfologia e locomoção. No contexto ecomorfológico associado a ocorrência da 

espécie em áreas urbanizadas, observamos que espécimes que ocorrem em áreas urbanas 

apresentam menor disparidade morfológica em comparação com espécimes oriundas de 

áreas naturais, e constatamos que o tamanho corpóreo de espécimes de Tropidurus 

‘complexo torquatus’ parece sofrer influência da temperatura e umidade que presenciam 

em seus locais de ocorrência. Concluímos que a espécie T. catalanensis parece congregar 

uma série de características que favorecem sua permanência em ambientes constantemente 

modificados por ações antrópicas, apresentando flexibilidade de adaptação e adequação 

fenotípica que podem representar vantagens adaptativas no contexto de mudanças 

climáticas.     

 

Palavras-chave: Desenvolvimento, desempenho locomotor, ecomorfologia, Tropidurus 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

 
Influence of environmental parameters in lizards: development, locomotion and 

ecomorphological associations 

 

 

 Environmental fluctuations during embryogenesis are likely to influence several 

developmental processes that may reflect the production of distinct phenotypic variants. 

Changes in the profile of a set of phenotypes can lead to important evolutionary 

consequences, since phenotypic variation is the fundamental matter for Selection. Sources 

of variation among organisms can be expressed through changes in phenotypic plasticity, 

which highlights the importance of understanding the effect of environmental components 

during early life stages. Temperature is consolidated as one of the most relevant factors 

capable of shaping a phenotype, especially in the current context of climate change. The 

causes of the accelerated increase of global average temperature include habitat loss, local 

extinction, intense greenhouse gases emission, and the replacement of native forested areas 

by large urban centers. The phenotype-environment relationship along a selection gradient 

is based on the idea that phenotypic differences are directly or indirectly related to the 

performance of a given organism in the environment, which can be identified by the 

morphological analysis of individuals, their free-living activities such as locomotion, and 

their ecomorphological associations. The present Thesis aimed to evaluate the influence 

and associations arising from environmental changes such as temperature, humidity and 

structural changes due to urbanization in a Tropidurus (Squamata:Tropiduridae) lizard that 

widely occurs in urban areas of the Cerrado and Atlantic Forest of Brazil. We evaluated 

free-living Tropidurus catalanensis individuals and museum specimens belonging to the 

'torquatus complex' in relation to their embryonic development, morphology, locomotor 

performance and ecomorphological associations in order to understand patterns and 

processes that foster the permanence and relative success of this species in urban ecological 

contexts that are constantly changing. As our main results, we highlight that the 

development temperature influences life aspects of T. catalanensis such as incubation 

period, hatching success, morphology and locomotion. In the ecomorphological context 

associated with the species’ occurrence in urbanized areas, we observed that specimens that 



occur in urban sites showed less morphological disparity compared to specimens from 

natural sites, and we also found that these lizards’ overall body size seems to be influenced 

by temperature and humidity. We conclude that T. catalanensis seems to assemble a series 

of characteristics that favor its permanence in constantly changing environments, 

presenting adaptation flexibility and phenotypic adequacy that may represent adaptive 

advantages in the context of climate change and urbanization. 

 

Key-words: Development, locomotor performance, ecomorphology, Tropidurus 
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Contextualização Geral  
________ 

 

 

Em sua obra ‘Infinitas Formas de Grande Beleza’, Sean 

Carroll (2006) pondera que, para se entender a grande variedade de 

formas de vida, é necessário admitir que os animais são produto de dois processos: o 

desenvolvimento a partir de um óvulo, e a evolução a partir de ancestrais. É preciso 

compreender também a forte relação existente entre ambos, uma vez que o 

desenvolvimento é o processo que transforma um óvulo em um embrião que crescerá e 

eventualmente atingirá a forma adulta, a qual, em escala populacional, estará sujeita a 

processos de Seleção e Deriva.  

A maioria dos organismos vivencia seu desenvolvimento embrionário expostos ao 

ambiente em que estão inseridos, e, mesmo que protegidos por membranas, microhabitats 

favováreis e recursos parentais, não estão isentos de enfrentar condições ambientais 

flutuantes ou imprevisíveis (Refsnider e Janzen, 2010; Noble et al., 2017). Nesse cenário, 

admite-se que o ambiente pode participar do processo evolutivo atuando como agente 

indutor e seletor de variação fenotípica em regimes específicos (West-Eberhard, 1989; 

Lofeu e Kohsldorf, 2015; Lofeu e Kohlsdorf, 2021). 

Pelas palavras de Stearns (1989), a ‘variação é o combustível que alimenta a 

mudança evolutiva’, e origina-se tanto genotípica quanto fenotipicamente. Historicamente, 

o papel do ambiente na produção da variação recebeu pouco destaque e atenção (em partes 

devido ao grande foco na genética de populações e quantitativa) até seu ressurgimento a 

partir dos anos 1980, com o advento de pesquisas dedicadas aos processos envolvidos na 

geração de variação, culminando até o presente momento, em que novas páginas são 

adicionadas em tempo real à Síntese Estendida da Evolução (Pigliucci, 2009; Pigliucci e 

Müller, 2010; Fábregas-Tejeda e Vergara-Silva, 2018). A partir do reconhecimento de que 

a condição ambiental provoca uma variedade de respostas nos organismos, foram 

estabelecidos alguns conceitos e definições como plasticidade fenotípica e normas de 

reação. 
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A habilidade de determinado genótipo reagir a um estímulo ambiental a partir de 

mudanças em seu fenótipo é definida como plasticidade fenotípica. Assim, a plasticidade 

de um fenótipo não se restringe a somente um segmento de variação individual, mas pode 

constituir mudanças morfológicas ou temporais em fases de desenvolvimento, respostas 

bioquímicas, ajustes comportamentais, fisiológicos e reprodutivos – conceitos sumarizados 

por Mary Jane West-Eberhard em Developmental Plasticity and Evolution (2003). Por 

outro lado, o grau e direção de responsividade de uma característica genética, geralmente 

representados como uma linha ou curva em um gráfico que traça o fenótipo em função de 

um fator ambiental, constituem a norma de reação (termo descrito por Woltereck 1909 e 

amplamente discutido na literatura por autores como Stearns (1989), West-Eberhard (1989, 

2003, 2005) e Pigliucci (2005) – Figura 1a). 

Dentre as centenas de variáveis que podem moldar um fenótipo, a temperatura 

consiste em uma das mais relevantes (Angilletta, 2009), especialmente no contexto de 

mudanças climáticas relacionadas com o aquecimento global. As respostas térmicas, 

independentemente do nível de organização biológica, relacionam-se em algum grau com a 

plasticidade fenotípica, e têm sido amplamente avaliadas no contexto de normas de reação. 

Especificamente, normas de reação térmicas são aquelas em que a variável ambiental 

consiste justamente na temperatura (Figura 1a).  
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Figura 1. Representação gráfica simplificada do conceito de normas de reação. A) Exemplo hipotético de 

uma população com apenas dois genótipos cujos fenótipos respondem de maneira diferente ao ambiente a que 

estão expostos. As linhas representam as normas de reação de cada genótipo, e ambas as linhas apresentam 

uma inclinação do fenótipo (eixo y) em função do ambiente (eixo x), o que significa que ambos os genótipos 

são plásticos (Modificado de Pigliucci, 2009). B) Representação gráfica da definição de plasticidade 

fenotípica térmica postulada por Angilletta (2009), que considera a plasticidade fentípica como uma derivada 

das normas de reação. Neste exemplo, a plasticidade expressa por um mesmo genótipo varia conforme a 

exposição a determinadas temperaturas corpóreas.  

 

 

Uma mesma alteração na temperatura, entretanto, não afeta igualmente a todos os 

organismos, assim como também não afetará o mesmo organismo da mesma maneira em 

todos os estágios de seu ciclo de vida (Angilletta, 2009). Embora alterações ambientais 

sejam parte natural da evolução biológica, é crescente a preocupação acerca da aceleração e 

intensificação do aquecimento global e suas consequências. Nos dois últimos séculos, 

especialmente após o avanço da indústria e expansão de grandes centros urbanos, muitos 
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processos naturais têm sido acelerados e intensificados, especialmente pela falta de ações 

ambientais e regulamentação eficazes (Ripple et al., 2020). Ao enfrentar desafios 

ambientais significativos, muitas linhagens manifestam mudanças em diversos traços, que 

podem, em última instância, afetar sua distribuição geográfica, estrutura das comunidades, 

e interações com outros organismos (Dillon et al., 2010; Sheridan e Bickford, 2011; 

Walther, 2010; Bestion et al., 2015).  

Entre as maiores causas do incremento acelerado da temperatura média global e da 

perda de habitat e extinção local de espécies, estão, respectivamente, a emissão intensa de 

gases estufa e a substituição de áreas de mata nativa, seja para agricultura e pecuária, seja 

para ampliação urbana (Stein, 2000; Czech et al., 2000; Marzluff, 2001). Estudos recentes 

têm reunido esforços tanto para compreender e prever o impacto das mudanças ambientais, 

tanto em indicadores climáticos como a temperatura (Sheridan et al., 2011; Levy et al., 

2015) e outros eventos extremos (Donihue et al., 2020; Duane et al., 2021; Li et al., 2021), 

quanto para compreender em qual grau determinadas linhagens reagem à crescente 

expansão das regiões urbanizadas (Johnson e Munshi-South, 2017; Winchell et al. 2018; 

Rivkin et al. 2019).  

O reconhecimento dos efeitos de mudanças climáticas depende da compreensão de 

aspectos biológicos dos organismos eventualmente afetados. Animais ectotermos, por 

exemplo, frequentemente regulam sua temperatura corpórea utilizando fontes externas em 

trocas de calor com o ambiente, principalmente por mecanismos de condução térmica ou 

radiação, dada a reduzida contribuição de calor metabólico para a regulação térmica, que 

contrasta com os níveis de calor oriundo do metabolismo em animais endotermos (Pough, 

1980; Espinoza e Tracy, 1997; Pough, 2008). Consequentemente, variações na temperatura 

corpórea podem afetar significativamente parâmetros fisiológicos, influenciando diversos 

aspectos de desempenho do animal que, em última instância, podem afetar o fitness (Huey e 

Kingsolver, 1989; Schulte et al., 2011).  

A relação fenótipo-ambiente ao longo de um gradiente de seleção foi sintetizada por 

Arnold (1983), e é pautada na ideia de que diferenças fenotípicas relacionam-se direta ou 

indiretamente com o desempenho do organismo no ambiente. Ao integrarmos condições 

ambientais (como flutuações térmicas e perda de habitat), produção de variação 

morfológica durante a ontogenia (como fenótipos morfologicamente distintos), e os 
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reflexos dessas variações em atividades essenciais (como locomoção em muros e calçadas), 

é possível compreender que os estágios iniciais de vida de um organismo e as condições a 

que os indivíduos são expostos constituem etapas cruciais com consequências que podem 

se estender por períodos variáveis (Refsnider et al., 2019).  

 Relações entre regimes térmicos específicos e o estabelecimento de determinados 

fenótipos têm sido um tema amplamente discutido em estudos de biologia comparada 

(Noble et al., 2017, Refsnider et al., 2019, Taylor et al., 2020), desenvolvimento (Du e 

Feng, 2008, Du e Shine, 2010, Warner, 2014), ecologia (Warner et al., 2002, Bestion et al., 

2015), fisiologia (Angiletta et al., 2000, Gunderson et al., 2020) e comportamento em 

répteis, especialmente lagartos (Alberts et al., 1997, Amiel et al., 2014, Siviter et al., 2019). 

Recentemente, também tem crescido o número de trabalhos associando processos de 

urbanização a mudanças fenotípicas (Rivkin et al., 2019, Winchell et al., 2016), na intenção 

de entender como novos habitats (compostos por prédios, superfícies impermeáveis, muito 

movimento e alta densidade populacional) podem representar consequências funcionais da 

mudança fenotípica, uma vez que as condições seletivas foram alteradas (Winchell et al., 

2018). Juntamente com alterações nos componentes estruturais resultantes da urbanização 

(muros, calçadas, obstáculos, texturas), mudanças na taxa de exposição solar, 

disponibilidade de sombras e poluição das regiões antrópicas alteram elementos 

importantes para a vida selvagem, como temperatura e regimes hidrológicos (Winchell et 

al., 2020). 

 Nessa Tese de Doutorado, buscamos integrar conceitos e observações relacionadas 

aos efeitos de condições ambientais, como temperatura e intensidade de urbanização, no 

desenvolvimento, desempenho locomotor e ecomorfologia de lagartos Tropidurus 

(Squamata: Tropiduridae: Tropidurinae). Esse gênero é conhecido por ser ecologicamente 

diverso e distribuir-se na América do Sul continental, com ocorrências no Brasil em áreas 

de Caatinga, Cerrado, Floresta Amazônica, Mata Atlântica e Restinga (Werneck et al., 

2015). São lagartos com hábito diurno, heliófilos, forrageadores oportunistas, e o gênero 

congrega espécies saxícolas e psamófilas, com ocupação predominante de áreas abertas e 

facilmente encontrados em muros de cidades e outras áreas urbanas (Rodrigues, 1987, 

Kunz e Borges-Martins, 2013, Rodrigues e Kohlsdorf, 2019, Piantoni et al., 2019). A 

espécie escolhida para estudo foi Tropidurus catalanensis (Gudynas e Skuk 1983), devido à 
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facilidade de coleta desses animais em áreas urbanas em regiões de Cerrado e Mata 

Atlântica e devido à disponibilidade de exemplares da espécie em diversas coleções 

herpetológicas (Figura 2).  

A literatura vigente reforça a predição de que aspectos de história de vida em 

lagartos seriam plásticos (Fairbairn, 1997, Brandt, 2012, Noble et al., 2017), contribuindo 

para a aplicação do conceito de plasticidade fenotípica em estudos empíricos que 

investigam como componentes ambientais podem influenciar o estabelecimento do fenótipo 

durante a ontogenia. Adicionalmente, estudos recentes demonstraram que muitas espécies, 

incluindo lagartos Anolis, adaptaram-se à vida urbana em escalas de tempo relativamente 

curtas (Winchell et al., 2016; Johnson e Munshi-South, 2017), sendo que o mesmo efeito 

tem sido observado para outros grupos, como sugerido para Tropidurus (Tulli et al., 2016).  

 

 

Figura 2.  Exemplar fêmea de T. catalanensis, localidade: São Simão – SP. Foto: Nathalia Rossigalli Alves 

Costa. 

 

Essa Tese é estruturada em três capítulos complementares. No primeiro capítulo, 

investigamos a influência de regimes térmicos específicos durante a ontogenia e a produção 

de variação fenotípica em neonatos de T. catalanensis, a partir da incubação de ovos em 

diferentes regimes térmicos controlados em laboratório. No segundo capítulo, avaliamos os 

efeitos da variação fenotípica revelada pelo ambiente de desenvolvimento na sensibilidade 

térmica e nos elementos morfo-funcionais envolvidos no desempenho locomotor de T. 

catalanensis, discutindo as possíveis consequências da expansão de regiões urbanizadas 

para a permanência e viabilidade desta espécie frente a novos pressões seletivas. Por fim, 

no terceiro capítulo testamos associações ecomorfológicas com o processo de urbanização e 
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parâmetros climáticos relacionados, como temperatura e precipitação, em lagartos 

Tropidurus do ‘complexo torquatus’ distribuidos em regiões urbanas e naturais de Cerrado 

e Mata Atlântica.  

Em conjunto, os três capítulos desta Tese contribuem para ampliação do 

conhecimento a respeito do desenvolvimento embrionário, morfologia, desempenho 

locomotor e associações ecomorfológicas de T. catalanensis, discutindo de forma inédita 

padrões e processos que fomentam a permanência e relativo sucesso desta espécie em 

contextos ecológicos urbanos em constante mudança. 
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DESENVOLVIMENTO 

 

Capítulo 1 

____ 

 

A temperatura de incubação afeta as taxas de eclosão, o 

desenvolvimento de embriões e os fenótipos resultantes em  

Tropidurus catalanensis 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo publicado no periódico Journal of Experimental 

Zoology Part B – Molecular and Developmental Evolution: 

 

Rossigalli-Costa, N.; Barros, F. C.; Cipriano, A. P.; Prandini, L. P.; Medeiros, T. A.; 

Rothier, P. S.; Lofeu, L.; Brandt, R.; Kohlsdorf, T. 2021. A guide to incubate eggs of 

Tropidurus lizards under laboratory conditions. Journal of Experimental Zoology Part B: 

Molecular and Developmental Evolution, 336, 576–584. 



 

21 
 

Resumo 

 

Lagartos representam um grupo de animais ectotermos bastante estudado no contexto 

de respostas a mudanças climáticas, contribuindo para estudos empíricos que investigam a 

influência de parâmetros ambientais no estabelecimento do fenótipo durante a ontogenia. 

Estudos avaliando relações entre a temperatura dos ninhos e as taxas de sobrevivência e 

estágios de desenvolvimento, tempo de eclosão, e o fenótipo dos neonatos contribuem para 

uma melhor compreensão das relações entre o desenvolvimento de embriões em cenários 

de mudanças ambientais, e integram os objetivos dessa unidade de estudo. Embriões de 

Tropidurus catalanesis foram incubados em três regimes térmicos: 24°C (média térmica 

atual para a região de Ribeirão Preto/São Simão), 30°C e 36°C (previsões de aumento da 

temperatura média global até 2100). As desovas foram mantidas em incubadoras até o 

nascimento (n=70, 36 de 30°C, 34 de 24°C), e 26 embriões foram coletados no intuito de 

acompanhar os estágios de desenvolvimento embrionário. Identificamos diferenças no 

tempo de eclosão e taxa de sobrevivência relacionadas com a temperatura de incubação: os 

indivíduos desenvolvidos a 30°C eclodiram em aproximadamente 75 dias; a 24°C, o tempo 

médio foi de 145 dias; e a 36°C os lagartos não eclodiram. Embriões incubados a 24°C, 

após incubação pelo mesmo número de dias posteriores à postura (20dpo), diferenciaram-se 

dos incubados a 30°C por apresentarem um relativo atraso no desenvolvimento: não 

apresentavam condensações digitais visíveis, o tubo neural ainda estava aberto, e o 

tegumento corpóreo apresentava aspecto fino e transparente, permitindo visualização do 

coração. A interrupção do desenvolvimento a 36°C sugere que a temperatura dos ninhos 

desempenha papel fundamental na sobrevivência dessa espécie. Com relação ao fenótipo 

resultante, neonatos incubados a 30°C apresentaram maior tamanho corpóreo 

(comprimento rostro-cloacal, em mm) do que aqueles incubados a 24°C. Outras estruturas 

como cabeça, cinturas e membros locomotores também diferiram entre animais 

provenientes de temperaturas de desenvolvimento distintas. Concluímos que condições 

específicas do ambiente de incubação dos ovos  influenciam as taxas e o tempo total de 

eclosão, podem resultar em atrasos ou inviabilização dos estágios de desenvolvimento 

embrionário, e afetam o tamanho corpóreo em T. catalenensis. Esses resultados contribuem 

para previsões acerca das consequências de mudanças na temperatura de ninhos e 



 

22 
 

consequente sobrevivência de espécimes, além de estabelecer condições adequadas para 

desenvolvimento de embriões em laboratório para estudos em evolução e desenvolvimento.  

 

1.1 Contextualização Teórica 
 

As formas como o ambiente poderia alterar o fenótipo de um organismo foram 

primeiramente descritas por Woltereck (1909), ao constatar empiricamente que um mesmo 

genótipo contém potencialidades latentes, capazes de gerar diferentes fenótipos quando 

exposto a condições ambientais distintas (Stearns e Hoekstra, 2000; Peirson, 2012). O 

termo utilizado para descrever esse processo foi Reaktionsnorm, Normas de Reação, esferas 

de plasticidade que envolvem praticamente todos os traços geneticamente transmitidos 

(West-Eberhard, 1989).  

O conceito de plasticidade fenotípica e suas derivações contribuiu 

significativamente para programas de pesquisa integrando ecologia, evolução e 

desenvolvimento, dentro da grande área denominada Eco-Evo-Devo (Müler, 2007; Sultan, 

2007; Gilbert et al., 2015). Essa abordagem permite que a interpretação dos processos 

evolutivos ocorra de maneira integrativa, consolidando as interações ambiente-fenótipo 

como indissociáveis (West-Eberhard, 2008). 

O papel do desenvolvimento na evolução fenotípica recebeu maior atenção nas 

últimas décadas, e discussões recentes no campo da evolução do desenvolvimento são 

impulsionadas por estudos que abordam a variação na morfologia, fisiologia e 

comportamento desencadeada por condições específicas durante a ontogenia (Pfennig et al., 

2010; Laland et al., 2015; Siviter et al., 2017; Siviter et al., 2019; Bonini-Campos et al., 

2019; Gunderson et al., 2020). Nesse contexto, linhagens de vertebrados como Squamata 

(lagartos, serpentes e anfisbênias) são reconhecidas como sistemas de estudo fundamentais 

para abordar tópicos tão diversos quanto evolução fenotípica e sua relação com mudanças 

climáticas (Warner e Andrews, 2002; Warner, 2014; Bestion et al., 2015; Siviter et al., 

2019; Gunderson et al., 2020). Entender como as mudanças ambientais afetam diferentes 

aspectos de vida é, portanto, bastante relevante para estabelecer previsões envolvendo a 

evolução e manutenção de muitas espécies.  
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A temperatura, em particular, consolida-se como um dos fatores mais importantes 

para estudos que consideram a magnitude de respostas desencadeadas por mudanças 

climáticas (Noble et al. 2017). Variações térmicas são especialmente relevantes para 

organismos ectotermos, uma vez que estes frequentemente regulam sua temperatura 

corpórea utilizando fontes externas de calor, uma vez que o calor metabólico contribui 

minimamente para a termorregulação nesses animais (Pough, 1980; Espinoza e Tracy, 

1997; Pough, 2008).  

Respostas a alterações ambientais têm sido bastante estudadas em lagartos, 

abordando, por exemplo, os padrões termorregulatórios e comportamento reprodutivo 

(Grant e Dunham, 1990; Adolph e Porter, 1993; Kohlsdorf e Navas, 2006; Bestion et al., 

2015) e efeitos no desenvolvimento de embriões, seu período de incubação, taxas de 

crescimento, e determinação do sexo em alguns grupos (Sinervo, 1990; Angilletta et al., 

2000; Levy et al., 2015). Dentre as especializações que permitem a presença dos lagartos 

em diversos contextos ecológicos destaca-se o ovo amniótico, que consiste em uma unidade 

metabólica e nutritivivamente autossuficiente devido à gema e albumina que são 

produzidas ainda no oviduto materno (Rafferty e Reina, 2012). Porém, a postura e 

enterramento de ovos em ninhos, que geralmente consistem em substratos úmidos de terra, 

de certa forma expõem o desenvolvimento embrionário às flutuações ambientais (Noble et 

al., 2017). Os estágios iniciais representam uma etapa crucial na vida de um organismo e 

também na trajetória evolutiva de uma população, porque influenciam a quantidade de 

variação fenotípica revelada e consequentemente têm reflexo em dinâmicas de ecologia e 

evolução de populações. 

O desenvolvimento de embriões em laboratório, no entanto, presume o 

estabelecimento de protocolos padronizados, que são especialmente relevantes para 

vertebrados ectotermos sensíveis às condições de desenvolvimento nas fases iniciais da 

vida (Sanger et al., 2008; Gunderson et al., 2020). Os desafios incluem manter fêmeas 

grávidas em laboratório até a postura, estabelecer condições de armazenamento dos ovos, 

com umidade e temperatura adequadas, de modo a garantir que os embriões se 

desenvolvam até à eclosão. Nesse contexto, os resultados obtidos durante a condução dos 

experimentos desse Capítulo, juntamente com uma compilação de dados coletados por 

nossa equipe de pesquisa durante vários anos, foram reunidos no manuscrito intitulado ‘A 
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guide to incubate eggs of Tropidurus lizards under laboratory conditions’ (Rossigalli-Costa 

et al. 2021, https://doi.org/10.1002/jez.b.23095), em que apresentamos um guia de 

incubação simples que padroniza as condições para manter embriões de lagartos 

Tropidurus sob diferentes regimes experimentais, manipulando fatores ambientais 

relevantes como temperatura e umidade.  

Neste capítulo, a influência de regimes térmicos específicos durante a ontogenia e 

seus efeitos na morfologia de neonatos foi investigada a partir da incubação de ovos em 

diferentes regimes térmicos controlados em laboratório. A hipótese testada postula a 

existência de plasticidade em resposta a variações ambientais durante a ontogenia em 

lagartos da espécie Tropidurus catalanensis (Squamata:Tropiduridae), culminando em 

diferentes fenótipos juvenis. Identificamos efeitos que relacionam a condição de incubação 

do ovo ao estágio de desenvolvimento dos neonatos, tempo de incubação, sucesso de 

incubação e morfotipos resultantes, demonstrando que temperatura e umidade 

desempenham um papel fundamental no desenvolvimento embrionário dessa espécie. 

 

1.2 Material e Método 
 

Coleta e manutenção de animais  

Coletamos 20 fêmeas grávidas de T. catalanensis na região de São Simão-SP (21° 

28' 44" S 47° 33' 03" O, nos bairros: Jardim das Américas II, Bento Quirino, Jardim Saúde 

e Jardim Claudia Prado), entre novembro e dezembro de 2019, época do ano em que as 

fêmeas se reproduzem e incubam os ovos (Delssin et al., 2019). Indivíduos de T. 

catalanensis são facilmente encontrados em muros de casas, árvores e construções em toda 

cidade de São Simão, mais frequentemente entre 8h-11h, e 15h-17h, períodos do dia com 

alta incidência solar mas que ainda permitem refúgio em sombras e locais com temperatura 

mais amena. Descrições mais detalhadas sobre os territórios ocupados por essa espécie 

podem ser encontradas em Rodrigues e Kohlsdorf (2019).  

As fêmeas coletadas foram transportadas para o biotério vinculado ao Laboratório 

de Evolução e Biologia Integrativa – LEBI/USP e mantidas em caixas plásticas 

transparentes (60L) contendo uma camada de 5-10cm de vermiculita de granulação média 

umedecida com água. O número de fêmeas mantidas em cada caixa variou entre duas a três, 
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e as caixas foram alocadas em uma sala com temperatura controlada (25°C). A 

termorregulação das fêmeas foi assegurada por lâmpadas de aquecimento de 60W, 

específicas para répteis, e por lâmpadas UVA/UVB, para garantir a produção de vitamina 

D, dispostas nos terrários. O fotoperíodo foi mantido em ciclo de 12h claro/escuro 

controlado por timers, e a variação de temperatura observada nas caixas variou entre 47°C 

no substrato imediatamente abaixo das lâmpadas de aquecimento, e 17°C nas áreas 

sombreadas que serviam como refúgio. A vermiculita permite que as fêmeas se enterrem, 

assim como garante temperatura e umidade ideais para o reconhecimento desse substrato 

como local para postura dos ovos. Além da camada de vermiculita, também foram 

adicionados tijolos, telhas e galhos às caixas, que funcionaram como refúgio e superfície 

para termorregulação. A alimentação foi realizada três vezes por semana, pela oferta de 

baratas e larvas de tenébrio enriquecidos com cálcio em pó, juntamente com água 

disponível em tempo integral.   

O número de desovas por fêmea é variável, e a literatura descreve que podem 

ocorrer entre quatro e nove ovos por gestação (Delssin et al., 2019; Oliveira et al., 2018).  

Para as fêmeas utilizadas neste trabalho, o número mínimo de ovos por fêmea foi um, e o 

máximo foram dez. As caixas foram verificadas diariamente à procura dos ovos, e o início 

da postura variou entre um dia até um mês após a captura das fêmeas. Para evitar o estresse 

ocasionado pelo manuseio das fêmeas e de suas caixas, sempre iniciei a inspeção 

observando se a vermiculita estava movimentada, e se as fêmeas, normalmente exibindo a 

região do tronco arredondada pela presença de ovos, apresentavam flacidez na região 

abdominal. A movimentação da vermiculita é um indicativo de postura, pois as fêmeas 

normalmente enterram os ovos formando montes de vermiculita, provavelmente para 

garantir proteção aos ovos (observação pessoal).  

 

Incubação de ovos em diferentes regimes térmicos  

Após a postura, cada desova foi identificada de acordo com seu clutch 

correspondente, para controlar possível viés genético e/ou efeito materno. Ao todo, os 120 

ovos obtidos foram distribuídos igualmente entre as três temperaturas experimentais. 

Exemplo: Fêmea SS2.2 (2ª. Fêmea coletada no 2º. dia de coleta em São Simão) ovipôs seis 

ovos; dois deles foram incubados em regime térmico de 24°C, identificados como SS2.2-1 
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e SS2.2-2, 24°C; dois foram incubados a 30°C, e identificados como SS2.2-3 e SS2.2-4, 

30°C; e, por fim, dois foram incubados a 36°C, SS2.2-5 e SS2.2-6, 36°C. A mesma lógica 

foi aplicada para todas as desovas. Os ovos foram alocados em potes de plástico hermético 

com vermiculita umedecida a -150kpa (Steele et al., 2018, Rossigalli-Costa et al. 2021), 

com verificação em dias alternados para controle do potencial hídrico.  

Os três regimes térmicos utilizados nesse trabalho foram controlados em 

incubadoras BOD (Bio-Oxygen Demand, Eletrolab®), seguindo os critérios: 

1) Temperatura Controle: temperaturas médias correspondentes a registros atuais nos meses 

de outubro a fevereiro (época de reprodução da espécie e incubação dos ovos), de acordo 

com registros do INMET para a região de São Simão-SP (24ºC); 

2) Temperatura Controle + Previsão máxima de aumento da média global, com incremento 

de 6ºC nas médias para o ano de 2070 (30ºC); 

3) Temperatura Controle + 12ºC, simulando situação de superaquecimento (36ºC). 

Nesse capítulo, o termo ambiente de desenvolvimento refere-se aos “ninhos” – potes 

com vermiculita umedecida nos quais os ovos foram alocados – conjuntamente com as 

condições térmicas das incubadoras, em que os embriões de T. catalanensis se 

desenvolveram. O tempo total de incubação, a viabilidade e mortalidade dos ovos, e as 

taxas de eclosão foram registrados para caracterização geral do efeito da temperatura no 

desenvolvimento.  

 

Extração de embriões e caracterização dos estágios embrionários 

Um total de 26 ovos foi selecionado aleatoriamente, entre as três temperaturas 

experimentais, para extração de embriões antes da eclosão. A extração seguiu critérios para 

evitar viés de amostragem: os ovos selecionados pertenciam à mesma fêmea e foram postos 

no mesmo dia, portanto tinham a mesma idade, contada em dias pós-oviposição (dpo). O 

número de dias estabelecido para a extração foi 20 dpo, correspondente ao estágio 34 

segundo a série de desenvolvimento embrionário de Tropidurus torquatus descrita por Py-

Daniel e colaboradores (2017). Os embriões foram extraídos seguindo protocolo anexado 

ao final deste capítulo e caracterizados em relação ao estágio embrionário com base na 

descrição de Py-Daniel et al. (2017).  
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Medidas morfológicas dos neonatos 

Imediatamente após a eclosão, os juvenis foram identificados na região ventral com 

caneta permanente. A identificação seguiu a ordem de eclosão, e informações referentes a 

qual ninhada e/ou temperatura experimental pertenciam foram planilhadas para controle do 

registro.  Exemplo: Neonato 1 (SS2.2-3): neonato proveniente da 2ª. fêmea coletada na 2ª. 

coleta em São Simão, que foi incubado na temperatura de 30°C; Neonato 2 (SS2.2-1): 

neonato proveniente da 2ª. fêmea coletada na 2ª. coleta em São Simão, que foi incubado na 

temperatura de 24°C - e assim sucessivamente. Em seguida, foram aferidas as seguintes 

medidas morfológicas: 

- Altura do Crânio: distância da região parietal até a base da mandíbula; 

- Largura do Crânio: distância entre as aurículas auditivas na região temporal;  

- Comprimento do Crânio: distância entre a extremidade do rostro e o arco mandibular; 

- Comprimento da Mão: da base do punho ao ponto extremo de junção com a garra do 

Dígito IV (maior dígito), congregando ossos do carpo, metacarpo e falanges;  

- Comprimento do Úmero: da região de articulação úmero-escapular à extremidade da 

articulação úmero-radial;  

- Comprimento do Rádio: da extremidade da articulação úmero-radial ao ponto médio 

ventral da articulação radiocarpal; 

- Comprimento do Pé: da base do tornozelo ao ponto extremo de junção com a garra do 

Dígito IV (maior dígito), congregando ossos do tarso, metatarso e falanges;  

- Comprimento do Fêmur: da área de inserção do fêmur à extremidade da articulação 

femoropatelar;  

- Comprimento da Tíbia: da extremidade da articulação entre a patela e tíbia, ao ponto 

médio ventral da articulação tíbio-tarsal 

- Altura da Cintura Escapular: distância dorso-ventral na região escapular; 

- Largura da Cintura Escapular: distância entre a região axilar; 

- Altura da Cintura Pélvica: distância dorso-ventral na região pélvica; 

- Largura da Cintura Pélvica: distância entre as bolsas pré-femurais;  

- Comprimento do Tronco: distância entre região axilar dos membros anteriores e a bacia; 

- Comprimento Rostro-Cloacal (CRC): distância da extremidade do rostro à abertura da 

cloaca; 
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- Comprimento da Cauda: distância da abertura da cloaca à extremidade da cauda.   

 Todas as medidas foram realizadas utilizando paquímetro digital Mitutoyo Inc. 

(precisão ± 0.01 mm). As variáveis foram medidas externamente e congregam os elementos 

osteológicos, de musculatura e de epitélio. 

 

Análise estatística 

Foram registrados o tempo até a eclosão (dias necessários para a eclosão após a 

postura dos ovos), sucesso da eclosão (% de ovos eclodidos) e as medidas morfológicas dos 

neonatos para cada condição de desenvolvimento. Todas as análises foram realizadas em R 

(RStudio versão 1.4.1717). Os efeitos da temperatura de desenvolvimento no CRC (em log) 

de cada neonato foram analisados por ANOVA complementada por Bonferroni, utilizando 

os pacotes car e lme4 (Fox e Weisberg, 2019, Bates at al. 2015, respectivamente). As 

demais medidas morfológicas foram transformadas em logaritmo de base 10 e corrigidas 

pelo CRC por regressão log-log, em que  log y = α log x + log b, sendo que x corresponde 

ao CRC e y corresponde a cada uma das demais medidas morfológicas avaliadas 

(Shingleton, 2010). Os resíduos das variáveis morfológicas foram redimensionados por 

PCA (pacote vegan, função prcomp, Oksanen et al. 2019) e os gráficos foram 

implementados usando o pacote ggord (Beck, 2021). Para avaliar o efeito da temperatura 

de desenvolvimento nas variáveis morfológicas, implementamos a análise multivariada da 

variância (MANOVA complementado por Traço de Pillai; mais detalhes em Gotelli e 

Ellison, 2011), e realizamos uma análise de regressão dos PCs gerados em função da 

temperatura de desenvolvimento. Retiramos o fator de ninhada da função, após testar 

efeitos de interação e aditivos entre as temperaturas e a ninhada, para corrigir um eventual 

viés de pool gênico e/ou efeito materno na análise (filhotes provenientes das mesmas 

fêmeas). Assim, garantimos que o efeito do desenvolvimento observado na morfologia dos 

filhotes reflete apenas a temperatura à qual foram expostos. 

 

Considerações éticas 

A coleta, manutenção e experimentos realizados com espécimes de T. catalanesis 

foi conduzida sob certificação do ICMBio (SISBio Número: 58029) e CEUA-USP 

(Processo 2019.1.1509.59.4). Após a oviposição, as fêmeas foram eutanasiadas com 
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superdosagem do anestésico Thiopental® (concenxtração entre 60 a 100mg/Kg, 

consideradas as devidas proporções, segundo o Guia Brasileiro de Boas Práticas para 

Eutanásia em Animais, 2013), fixadas em formol 10% e álcool 70% e depositadas na 

Coleção Herpetológica de Ribeirão Preto (CHRP/USP). Antes da fixação, foi coletada uma 

pequena amostra de tecido da cauda de cada indivíduo, armazenada em etanol absoluto em 

freezer -80°C, o que viabiliza análises futuras baseadas em material genético. Os juvenis 

permaneceram no biotério, nas mesmas condições mencionadas para as fêmeas, para 

realização dos testes de desempenho locomotor descritos no Capítulo 2 desta tese.  

 

1.3  Resultados 

 

Tempo até eclosão e taxas de eclosão  

Durante a incubação, foram observadas diferenças no desenvolvimento embrionário 

entre as diferentes temperaturas, evidenciadas pelo tempo até eclosão e pelas taxas de 

eclosão em cada regime térmico. Especificamente, os ovos incubados a 30ºC eclodiram 

mais cedo do que aqueles incubados a 24ºC, e a taxa de eclosão também foi diferente entre 

os regimes térmicos, com 90% de eclosão a 30°C e 85% a 24°C  (Tabela 1). Os ovos 

incubados a 36ºC aumentaram em massa até 30 a 50 dias após a oviposição, mas nenhum 

eclodiu (taxa de sobrevivência = 0%). Apesar do rígido controle para evitar contaminação 

por fungos (manuseio de ninhos com luvas e manutenção das condições sanitárias no 

biotério), observamos que a condição térmica de 36ºC aumentou a desidratação dos ovos e 

favoreceu o crescimento de fungos, e, portanto, concluimos que essa temperatura não é 

apropriada para incubação de ovos de T. catalanensis.  
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Tabela 1. Número total de ovos, taxas de eclosão e dias até a eclosão de acordo com cada regime térmico de 

desenvolvimento. 

 

  Regime Térmico de Desenvolvimento   

Pré-Eclosão 30ºC 24ºC 36ºC 

Número Total de Ovos  40 40 40 

Número de Ovos Eclodidos 36 34 0 

Taxa da Eclosão 90% 85% 0% 

Dias até eclosão  77 147   

 

Desenvolvimento dos Embriões 

A temperatura de incubação afetou as taxas de desenvolvimento - embriões 

incubados a 24°C apresentaram relativo atraso em seu desenvolvimento em comparação 

com aqueles incubados à 30°C. Após 20 dpo, os embriões desenvolvidos na condição mais 

quente exibiam membros bem desenvolvidos, compreendendo condensações digitais 

visíveis em todos os dígitos, tubo neural quase fechado, e o tegumento denso próximo ao 

coração praticamente imperceptível. Tais características morfológicas correspondem ao 

estágio de desenvolvimento 34 estabelecido por Py-Daniel et al. (2017). Em contraste, a 

incubação a 24ºC aparentemente atrasou o desenvolvimento, e os embriões amostrados 

após 20 dpo apresentavam características morfológicas correspondentes ao estágio 32 (11-

14dpo). Especificamente, as condensações digitais desses embriões ainda não estavam 

visíveis, o tubo neural permanecia aberto e o coração podia ser visto facilmente devido ao 

tegumento corpóreo fino e transparente. Portanto, temperaturas mais frias parecem atrasar o 

desenvolvimento em Tropidurus catalanensis. O padrão morfológico identificado nos 

embriões está ilustrado na figura 3. 
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Figura 3. Embriões amostrados na mesma data (20 dias pós-oviposição) apresentaram diferentes 

taxas de desenvolvimento em cada temperatura de incubação. Embriões incubados a 24°C apresentaram 

relativo atraso no desenvolvimento, enquanto aqueles incubados a 30°C tiveram desenvolvimento 

considerado ‘normal’. Ilustração por Nathalia Rossigalli Alves Costa, 2021.  

 

Morfologia dos neonatos 

A temperatura de incubação também influenciou a morfologia dos neonatos, tanto 

em caracteres mais evidentes, como CRC, quanto em proporções relativas, referentes a 

elementos da cabeça, cinturas escapular e pélvica, e fêmur. A tabela 2 reúne informações 

morfológicas dos 70 neonatos, os resultados da análise de variância para testar o efeito da 

temperatura de desenvolvimento (24°C e 30°C) no comprimento rostro-cloacal, e os 

resultados da análise de variância multivariada implementada para as demais variáveis 

morfológicas.  
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Tabela 2. Média e desvio padrão (dp) das medidas morfológicas dos neonatos de T. catalanenesis, incubados 

a 30ºC e 24°C. Os valores em negrito da última coluna (p) correspondem a características morfológicas que 

variaram conforme a temperatura de desenvolvimento, testados por MANOVA complementado por Traço de 

Pillei, valor de significância p<0,05. O CRC foi testado separadamente por ANOVA, e por essa razão está 

assinalado com o asterisco (*).  

 

 Média 30ºC dp Média 24ºC dp p  

Medidas morfológicas (mm)          

Altura Crânio  4,30 0,26 4,67 0,25 0,001 

Largura Crânio 6,23 0,26 6,41 0,21 <0,001 

Comprimento Crânio  11,11 0,57 11,07 0,45 0,608 

Mão 6,50 0,43 6,60 0,37 0,126 

Úmero 5,83 0,49 5,71 0,40 0,944 

Rádio 4,74 0,57 4,83 0,32 0,078 

Pé 10,25 0,92 10,15 0,57 0,905 

Fêmur 6,85 0,76 6,34 0,49 0,037 

Tíbia 6,05 0,67 6,06 0,44 0,560 

Altura Cintura Escapular  4,48 0,53 4,50 0,51 0,627 

Largura Cintura Escapular 5,51 0,46 5,58 0,47 0,257 

Altura Cintura Pélvica  3,65 0,42 3,99 0,36 <0,001 

Largura Cintura Pélvica 4,39 0,36 4,59 0,32 0,002 

Tronco 12,82 1,84 11,97 1,05 0,358 

CRC 29,60 1,20 28,51 1,46 0,001* 

Cauda 42,06 6,85 38,62 4,17 0,547 
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A comparação entre os valores de CRC dos neonatos (Figura 4) demonstra que os 

lagartos desenvolvidos em 30°C (em cor roxa) são significativamente maiores que os 

desenvolvidos a 24°C (em cor verde).  

 

 
 

Figura 4. Comprimento rostro-cloacal (CRC, em log) dos neonatos de T. catalanensis provenientes de 

diferentes temperaturas de incubação. Juvenis que se desenvolveram a 30°C apresentaram maior tamanho 

corpóreo do que os desenvolvidos a 24°C (ANOVA, p=0,001). 

 

 

As demais variáveis morfológicas foram redimensionalizadas pela Análise de 

Componentes Principais para identificar quais estruturas morfológicas variam 

conjuntamente, e os autovalores de cada variável em cada PC estão descritos na tabela 3. A 

regressão linear apresentou diferenças significativas para os PCs 1, 2 e 5, demonstrando a 

relação diretamente proporcional à temperatura para no PC1 (maiores a 24°C), e 

inversamente proporcional nos PCs 2 e 5 (maiores a 30°C).  
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Tabela 3. Resultados da análise de Componentes Principais (PCA) para a morfologia de T. catalanensis, com 

indicação dos autovalores (eigenvalues) e a porcentagem de variância explicada por cada componente retido. 

Ambos PCs são influenciados pela temperatura de desenvolvimento, e estão assinalados com asterisco (*). Os 

loadings com maior contribuição para o PC estão assinalados em negrito. 

 

 Loadings PC1* PC2* PC3 PC4 PC5* 

Altura Crânio 0,30 -0,21 0,23 -0,30 0,24 

Largura Crânio 0,39 -0,08 0,12 0,13 0,34 

Compr. Crânio 0,34 -0,07 0,12 0,15 -0,12 

Mão 0,06 -0,40 0,28 -0,31 -0,31 

Úmero 0,15 0,27 0,24 -0,49 -0,13 

Rádio 0,37 0,29 0,05 -0,19 0,01 

Pé -0,09 -0,42 0,23 -0,16 -0,38 

Fêmur 0,19 0,35 0,27 0,21 -0,19 

Tíbia 0,21 0,02 0,39 0,41 -0,17 

Altura CE 0,21 0,30 -0,18 -0,06 -0,25 

Altura CP 0,43 -0,07 -0,29 -0,11 0,04 

Largura CE 0,24 -0,24 -0,26 0,32 -0,21 

Largura CP 0,25 -0,31 -0,39 -0,10 0,15 

Tronco 0,06 -0,18 0,13 0,36 -0,11 

Cauda 0,06 0,09 -0,39 -0,07 -0,59 

Eigenvalues 1,68 1,51 1,31 1,24 1,08 

(% var. explicada) 18,95% 15,2% 13,05% 12,42% 10,76% 

 

 Os PCs cujos autovalores retêm a maior proporção da variação dos dados foram 

plotados em conjunto com a variável preditora ‘temperatura de desenvolvimento’ para 

melhor visualização do padrão observado (Figura 5). Analisando os elementos 

morfológicos após os dados serem corrigidos pelo tamanho corpóreo, observamos que as 

estruturas que variam entre os regimes térmicos de desenvolvimento são fêmur, cinturas 

escapular e pélvica, e cabeça. Quando redimensionamos as variáveis em componentes 

principais, observamos que as variáveis com maior peso no PC1 também relacionam-se à 

elementos da cabeça e cinturas.  Dentre as variáveis que diferiram entre as temperaturas, 

observamos que os elementos da cabeça e das cinturas foram maiores nos juvenis 

desenvolvidos a 24°C, enquanto o fêmur foi maior nos juvenis desenvolvidos a 30°C. Esses 

resultados demonstram que, sumariamente, lagartos desenvolvidos em temperaturas mais 

baixas apresentaram maior tamanho no crânio e cinturas, apesar do tamanho corpóreo 

significativamente menor que os lagartos desenvolvidos em ambiente mais quente. Em 
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contrapartida, juvenis desenvolvidos em temperaturas mais altas apresentaram maior 

tamanho corpóreo e menor tamanho cranial e de cinturas, expecionalmente pelo fêmur.   

 

 

 

 
Figura 5. Componentes principais que retiveram a maior proporção da variação dos dados plotados em 

conjunto com a variável preditora ‘temperatura de desenvolvimento’ (24°C e 30°C). Legendas: AC: Altura 

Crânio, CC: Comprimento Crânio, LC: Largura Crânio, M: Mão, Ra: Rádio, Um: Úmero, P: Pé, Ti: Tíbia, Fe: 

Fêmur, ACE: Altura Cintura Escapular, ACP: Altura Cintura Pélvica, LCE: Largura Cintura Escapular, LCP: 

Largura Cintura Pélvica, Tr: Tronco, C: Cauda.  

 

 

 

1.4  Discussão  
 

Condições de desenvolvimento podem impactar diversos aspectos de vida em um 

organismo, uma vez que os processos celulares, moleculares e teciduais envolvidos no 

estabelecimento dos fenótipos podem ser suscetíveis a fatores ambientais e resultar em 

variações com efeitos profundos nos traços relevantes para o fitness (Steele e Warner, 

2020). O ovo funciona como um microhabitat protetivo energeticamente autossuficiente, 

mas à deriva de fatores como temperatura e umidade (Rafferty e Reina, 2012), 

especialmente em répteis que depositam seus ovos em ninhos que podem sofrer flutuações 
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ambientais (Noble et al. 2017). Neste capítulo, investigamos relações entre a temperatura 

do ambiente de incubação dos ovos e o padrão de desenvolvimento embrionário, tempo 

necessário para eclosão, sucesso de eclosão e fenótipo morfológico dos neonatos, e 

hipotetizamos a existência de plasticidade em resposta a variações térmicas durante a 

ontogenia de lagartos Tropidurus catalanensis. 

A manipulação da temperatura de incubação dos ovos nesse estudo sugere que as 

condições térmicas do ambiente de desenvolvimento influenciam o sucesso de eclosão e 

tempo de incubação em T. catalanensis. As temperaturas de 30°C e 24°C favorecem a 

eclosão, embora o tempo total de desenvolvimento embrionário tenha sido diferente entre 

as temperaturas, com os embriões incubados a 30°C eclodindo em média 70 dias antes que 

os incubados a 24°C. O regime térmico de 36°C, entretanto, é inadequado para o 

desenvolvimento dessa espécie, e nenhum embrião incubado nessa temperatura sobreviveu. 

Esse resultado pode ser interpretado considerando-se a trajetória evolutiva do ovo. A 

evolução do ovo amniótico foi fundamental na eliminação da necessidade de animais 

vertebrados se reproduzirem na água, sendo um importante fator de adaptação que facilitou 

a exploração terrestre, uma vez que nesse ambiente os ovos são expostos a uma alta 

variação de parâmetros ambientais em comparação com o relativamente estável sistema 

aquático (Kohring, 1995). Enquanto várias linhagens de répteis desenvolveram 

ovoviviparidade, possibilitando sua persistência em ambientes com condições adversas,  

mesmo em frente a condições ambientais adversas, outras linhagens mantiveram a 

oviparidade desenvolveram a capacidade de retardar o desenvolvimento embrionário dentro 

do ovo, permitindo que o desenvolvimento persista até o momento em que as condições 

para a eclosão estejam ideais (Shine, 1985).  

A literatura vigente carece de registros da temperatura e umidade dos ninhos onde os 

ovos de Tropidurus catalensis são depositados na natureza. Considerando que a estação 

reprodutiva (outubro a fevereiro) coincide com as estações mais quentes e chuvosas do ano 

(primareva e verão), podemos supor que a resposta encontrada em nossa condição 

experimental de 30°C possa resgatar as condições de tamponamento na natureza. Essa 

premissa é sustentada pela extensa literatura de relações térmicas em lagartos congregando 

estudos que também realizaram experimentos de incubação de ovos em uma variedade de 

espécies, como Sceloporus undulatus (Phrynosomatidae, Angilletta, Winters e Dunham, 
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2000;  Warner e Andrews, 2002), diversos Anolis (Dactyloidae, Sanger et al. 2008), 

Tropidurus torquatus (Tropiduridae, Py-Daniel et al. 2017) e Agama agama (Agamidae, 

Steele et al., 2018). A temperatura convencionalmente empregada em incubação de ovos 

varia entre 28°C e 30°C, por garantir a maior porcentagem de taxas de eclosão, como 

demonstrado por Rossigalli-Costa e colaboradores (2021) para T. catalanensis.  

Em contraste, o ‘retardo’ de desenvolvimento observado nos embriões incubados a 

24°C pode refletir uma estratégia que envolve alterações nas taxas de desenvolvimento 

quando os embriões são expostos a condições ambientais muito variáveis. Os mecanismos 

envolvidos nessa desaceleração podem compreender regulação negativa ou cessação de 

divisão celular e redução na atividade metabólica do embrião, como descrito por Ewert 

(1991). Uma relação inversa entre a temperatura de desenvolvimento e o tempo de 

incubação também foi relatada para outras espécies de lagartos. Embriões de S. undulatus 

desenvolvidos em temperaturas mais quentes exibem taxas metabólicas mais altas durante o 

período de incubação, e observa-se um incremento durante a ontogenia tanto da massa de 

ovos quanto das taxas metabólicas, sugerindo que ambientes quentes aceleram o 

desenvolvimento embrionário na espécie (Angilletta et al. 2000).  A temperatura de 

incubação também pode estar contida dentro de um gradiente de normas de reação para 

uma variável em determinada espécie (Noble et al., 2017). No caso de T. catalanensis, 

observamos que embriões eclodem com sucesso em uma variedade de regimes de 

incubação, inclusive a uma diferença de 8°C (Rossigalli-Costa et al., 2021). Entretanto, a 

possibilidade da eclosão acontecer não exclui a existência de “ótimos de incubação” – em 

um gradiente térmico variando entre 22°C e 36°C, as temperaturas extremas resultam em 

menores taxas de eclosão e maior mortalidade, ao passo que os regimes térmicos 

itermediários, entre 24°C e 30°C, consolidam-se como as temperaturas com maior taxa de 

sobrevivência para T. catalanensis. 

Ao eclodir, os neonatos de nosso estudo foram medidos em relação ao tamanho 

corpóreo, esqueleto apendicular, cauda e elementos da cabeça. Especialmente o tamanho 

corpóreo (CRC) corroborou nossa hipótese de que a morfologia de neonatos seria diferente 

nas duas temperaturas de incubação, o que reflete plasticidade do fenótipo em resposta a 

fatores ambientais durante a ontogenia. Tendência semelhante para o CRC foi observada 

em Bassiana duperreyi (Scincidae), que apresenta tamanho corpóreo maior quando 
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incubado em ambientes mais quentes (Amiel et al. 2014), e em populações de Lacerta 

vivipara (Lacertidae) que foram monitoradas durante anos e apresentaram maior tamanho 

corpóreo seguindo aumentos na temperatura (Chamaillé-James et al., 2005).   

Diferenças nos padrões morfológicos entre neonatos provenientes de diferentes 

ambientes de desenvolvimento podem refletir uma possível restrição ou menor 

sensibilidade térmica durante o desenvolvimento dos processos de crescimento e 

diferenciação associados aos membros locomotores anterior e posterior, ou uma maior 

sensibilidade térmica das demais estruturas que variaram conforme o regime térmico 

experimentado. Elementos da cabeça desempenham simultaneamente diversas funções em 

lagartos, relacionadas tanto com a dieta quanto com a defesa a predadores e interações 

intra-específicas, e um tamanho aumentado dessa região pode compensar a redução nas 

proporções de outras variáveis morfológicas importantes para o forrageamento e 

competição na natureza. A largura da cabeça, por exemplo, é positivamente correlacionada 

com a força de mordida, que é um importante traço de desempenho em interações 

agonísticas entre espécies de lagartos territoriais (Herrel et al. 2001, Lailvaux et al., 2004, 

Kohlsdorf et al. 2008, Simon et al. 2019). As demais variáveis morfológicas que 

apresentaram tamanhos distintos conforme a temperatura de desenvolvimento estão 

intimamente ligadas ao desempenho locomotor e hábitos de vida em lagartos (Kohlsdorf e 

Navas, 2012; Dick e Clemente, 2016; Clemente e Wu, 2018; Feiner et al., 2020). Nesse 

sentido, reforçamos a importância da realização dos testes de desempenho locomotor, 

correspondentes ao Capítulo 2 desta Tese de Doutorado, para testar possíveis relações entre 

o ambiente de desenvolvimento e o fenótipo funcional nos neonatos de T. catalanensis. É 

importante ressaltar que ainda não são conhecidas as extensões da pasticidade fenotípica 

em T. catalanensis, apesar da premissa de que variações resultantes das condições 

ambientais durante o período embrionário podem desaparecer ou sofrer modificações 

conforme o avanço nos estágios ontogenéticos, refletindo inclusive interações inter-

específicas e pressões de variáveis ambientais (Herrel et al., 2016, Noble et al., 2017).  

Em conclusão, demonstramos a influência e os efeitos do ambiente de desenvolvimento 

no sucesso de eclosão, taxas de desenvolvimento embrionário e estabelecimento do 

fenótipo morfológico em lagartos Tropidurus catalanensis. A descrição detalhada dos 

métodos empregados poderá contribuir para futuros projetos experimentais em Evo-Devo 
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utilizando essa espécie, e a identificação de respostas plásticas em T. catalanesis poderá 

incentivar estudos integrando as áreas de Ecologia, Evolução e Desenvolvimento, uma vez 

que os padrões ecomorfológicos identificados em Tropidurus desafiam a generalidade das 

ecoformas clássicas de Anolis, como discutido por Tulli e colaboradores (2016). Nossos 

resultados somam evidências à crescente linha de pesquisa que busca integrar os efeitos das 

mudanças climáticas na evolução fenotípica e subsequentes implicações ecológicas para a 

biodiversidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

40 
 

 

LOCOMOÇÃO 

 

Capítulo 2 

____ 

 

Ambientes de desenvolvimento afetam a sensibilidade térmica 

preservando as relações morfofuncionais da locomoção 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo submetido ao periódico Frontiers in Physiology: 

Rossigalli-Costa, N. & Kohlsdorf, T. 2022. Native lizards living in Brazilian cities: 

developmental environments affect thermal sensitivity while preserving morpho-functional 

relationships of locomotion.  
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Resumo  

 

As condições de desenvolvimento podem influenciar muitos aspectos de vida 

organismo, especialmente quando os processos de estabelecimento do fenótipo durante a 

embriogênese são suscetíveis a mudanças em parâmetros ambientais. Em ectotermos, a 

temperatura corpórea pode influenciar significativamente funções envolvidas em atividades 

básicas como procura de refúgios para termorregulação, forrageamento, fuga de predadores 

e escolha de ninhos para postura dos ovos pelas fêmeas. A crescente expansão de centros 

urbanos revela novos desafios para as espécies nativas, pois a urbanização pode influenciar 

fatores como exposição solar, disponibilidade de sombra, variação de temperatura e 

regimes hidrológicos. Neste capítulo, avaliamos os efeitos de diferenças nas condições de 

incubação em neonatos de uma espécie encontrada em altas densidades em ambientes 

urbanos, o lagarto Tropidurus catalanensis. Investigamos as implicações de diferentes 

temperaturas de desenvolvimento embrionário na morfologia, fisiologia térmica e 

desempenho locomotor. Inicialmente, embriões de T. catalanensis foram incubados em 

dois regimes térmicos (quente = 30oC e frio = 24oC); o desempenho locomotor dos 

neonatos foi então avaliado em três temperaturas de teste que se assemelham à variação 

térmica a que esses lagartos são expostos durante suas atividades diárias em áreas urbanas. 

Os resultados sugerem que a temperatura de desenvolvimento dos embriões influencia a 

sensibilidade térmica e as características morfológicas dos neonatos de T. catalanensis, 

resultando em implicações fisiológicas e morfofuncionais que podem ser decisivas para a 

viabilidade desses lagartos em áreas urbanizadas.  
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2.1 Contextualização Teórica 

 

Em diversas linhagens de répteis não-avianos, como Squamata (lagartos, serpentes e 

anfisbênias), a escolha do local de postura dos ovos pela fêmea pode afetar 

consideravelmente o fenótipo da prole, uma vez que o regime de incubação influencia 

processos de desenvolvimento e diversas características de história de vida, como período 

até eclosão, tamanho corpóreo e taxa de crescimento, além do desempenho locomotor, 

fisiologia e comportamento (Refsnider e Janzen, 2010). Considerando que o ovo amniótico 

por si é um ambiente, fatores como disponibilidade de oxigênio, temperatura e umidade 

podem modular os processos de desenvolvimento embrionário que ocorrem em seu interior 

(Rafferty e Reina, 2012). Alterações nesses fatores podem decorrer de variações no sítio de 

escolha para postura dos ovos que, por sua vez, pode ser influenciado pela presença de 

predadores (DeSana et al., 2020), condição materna (como tensão de oxigênio nos ovidutos, 

estresse ou temperatura, Raffery e Reina, 2012), ou pela disponibilidade de locais 

apropriados para a oviposição (Tiatragul et al., 2020). 

Com o avanço de grandes centros urbanos e consequente substituição de áreas de 

vegetação por superfícies impermeáveis, é esperado que algumas espécies sejam expostas a 

novos desafios de permanência em sua distribuição original ou vivenciem ajustes com 

eventual deslocamento para novos nichos (Forman, 2014). Juntamente com mudanças nos 

componentes estruturais resultantes da urbanização (ex. construção de muros e calçadas), 

alterações na taxa de exposição solar e na disponibilidade de sombras e também poluição 

em regiões antropizadas podem influenciar elementos importantes para a vida selvagem, 

como temperatura e regimes hidrológicos (Winchell et al., 2020). No caso de lagartos, 

representados por muitas espécies ovíparas que não realizam cuidado parental, algumas 

condições adversas durante o desenvolvimento embrionário são evitadas por meio da 

escolha de microhabitats favoráreis para a oviposição (Pike et al., 2018; Li et al., 2018). 

Entretanto, se o ambiente não oferecer microhabitats adequados para postura ou se o local 

de oviposição for desfavorável, é possível identificar também ajustes fisiológicos nos 

embriões que permitem a sobrevivência em condições de incubação mais extremas (Du et 

al., 2019). Nesse sentido, fica evidente a relevância de respostas na sensibilidade térmica do 

desenvolvimento em ambientes instáveis ou que mudam rapidamente.  
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Espécies que exibem flexibilidade no comportamento ou que respondem 

rapidamente a novas condições ambientais por meio da plasticidade fenotípica podem 

persistir mais facilmente em ambientes alterados recentemente (Tiatragul et al., 2020). 

Adaptações a uma nova condição ambiental podem envolver mudanças em parâmetros 

fenotípicos como a morfologia, mas também postulam vantagens funcionais que poderiam 

ser observadas, por exemplo, no desempenho locomotor dos indivíduos (Winchell et al., 

2018). Em uma escala mais ampla, se as relações forma-função forem expressas por 

correlações entre o desempenho e outra variação fenotípica herdável, como a morfologia, o 

resultado de processos de seleção pode ser expresso em padrões morfológicos específicos 

(Winchell et al., 2018). No capítulo 1 dessa Tese de Doutorado, demonstramos que a 

temperatura de incubação influencia o desenvolvimento de elementos do crânio (altura, 

comprimento e largura do crânio) e outras proporções morfológicas. Os elementos do 

crânio influenciam o desempenho em diversas atividades básicas em lagartos, 

especialmente aquelas relacionadas com a obtenção de alimento e interações agonísticas em 

lagartos territoriais dependentes da força da mordida (Herrel et al., 2001, Lailvaux et al., 

2004, Simon et al., 2019), enquanto outras variáveis morfológicas estão diretamente 

relacionadas com a capacidade locomotora e funções inerentes, como corrida, escalada, 

salto e agarramento a superfícies (exemplos de T. torquatus em Kohlsdorf e Navas, 2012, 

Brandt et al., 2015, Tulli et al., 2016). O presente capítulo aborda os efeitos das 

temperaturas de desenvolvimento durante os estágios ontogenéticos iniciais na 

sensibilidade térmica do desempenho locomotor e nos suas relações morfo-funcionais de 

lagartos Tropidurus encontrados em áreas urbanas, discutindo possíveis impactos da 

urbanização na vida selvagem e nas comunidades dos centros urbanos. Especificamente, 

testamos a hipótese de que processos de desenvolvimento em T. catalensis respondem a 

alterações no regime térmico de incubação e revelam fenótipos morfo-funcionais que 

podem explicar a permanência dessa espécie em centros urbanos continuamente 

modificados por ações antrópicas.  
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2.2 Material e Método 

 

Experimentos de Desempenho Locomotor 

Neste capítulo, optamos por focar nossas análises em componentes morfológicos 

mais diretamente relacionados ao desempenho locomotor e que também diferiram entre os 

regimes térmicos de incubação nos experimentos descritos no capítulo 1. Esses dados 

foram analisados por meio de retas de alometria, identificando o efeito alométrico 

associado às temperaturas de incubação, e combinados com uma reanálise dos componentes 

principais morfológicos inferidos em juvenis que foram submetidos a testes de desempenho 

locomotor de corrida (excluindo os elementos do crânio da análise de componentes 

principais).  

Os testes de locomoção foram desenvolvidos utilizando os neonatos incubados nas 

temperaturas de desenvolvimento (TD) de 24°C e 30°C descritos no Capítulo 1. Todos os 

70 juvenis foram avaliados em corrida realizada em duas orientações, horizontal e vertical, 

que são representativas de suas atividades essenciais em vida livre, com objetivo de avaliar 

associações entre as temperaturas de incubação, os perfis morfológicos resultantes, e o 

desempenho locomotor. Os testes de desempenho foram realizados em três temperaturas-

teste (TT, 24°C, 30°C e 36°C) para avaliar a sensibilidade térmica da locomoção em um 

intervalo compatível com as condições térmicas que os lagartos experimentam durante 

atividades nas regiões urbanas onde ocorrem. Como observado em nossos trabalhos de 

campo e descrito por Maia-Carneiro e Navas (2021), os lagartos T. catalanensis realizam 

suas atividades em temperaturas que variam entre 25°C e 36°C. Os métodos utilizados 

seguem trabalhos de Kohlsdorf e Navas (2007, 2012), e Brandt e colaboradores (2015, 

2016), conforme descrito a seguir. 

 

1) Velocidade de corrida (Sprint Speed) em pista horizontal:  

Os lagartos foram estimulados individualmente a correr em uma pista com 90cm de 

comprimento, 25cm de largura, e 35cm de altura. Especificamente, cada neonato foi 

colocado na pista, e, caso não corresse imediatamente, era estimulado pela aproximação da 

mão da experimentadora (Nathalia Rossigalli). Geralmente, apenas a aproximação já é 

suficiente para que os animais comecem a correr, sem necessidade de encostar ou empurrar 
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o juvenil. Aqueles indivíduos que se recusavam a correr foram retirados da pista, e uma 

nova tentativa foi realizada aproximadamente uma 1 hora depois. O piso da pista consistiu 

em substrato com aderência intermediária (tábua de pinus com dois centímetros de 

espessura) em três temperaturas de teste (Figura 6a). A corrida foi registrada em câmera de 

filmagem rápida (Canon® Sx50hs, velocidade de 120 quadros/seg), e os vídeos foram 

analisados e digitalizados utilizando software de análise de vídeo Tracker, versão 5.1.4, 

para cálculo de velocidade, aceleração e tempo total de corrida (ver Rew-Duffy et al., 

2020). 

 

2) Velocidade de corrida (Sprint Speed) com orientação vertical (escalada):  

Os lagartos foram estimulados a correr verticalmente (nas mesmas condições 

mencionadas no item 1) ao longo de blocos de concreto de 80cm de altura por 30cm de 

largura, em três temperaturas de teste (Figura 6b). As corridas também foram registradas 

por câmera de filmagem rápida (Canon® Sx50hs a 120 quadros/seg) e em seguida 

analisadas utilizando o software Tracker. 

 

 

Figura 6. (a) Estrutura utilizada para gravação dos vídeos de corrida horizontal. Uma tábua de pinus 

90x25cm, substrato de aderência média, foi colocada em uma pista de metal, e a corrida foi registrada por 

uma câmera Canon® Sx50hs acoplada em um tripé. A angulação foi baseada na altura suficiente para 

registrar todos os cantos da pista de corrida. (b) A estrutura utilizada para corrida vertical consistiu em dois 

blocos de concreto com forte aderência, posicionados de forma a resultar em uma faixa de 80cm para corrida. 

As filmagens também foram realizadas utilizando câmera Canon® Sx50hs. Todas as gravações foram feitas a 

120quadros/seg.  
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Os testes de desempenho foram realizados em uma sala climatizada, onde os 

lagartos foram deixados para aclimatação por no mínimo 1h, até atingirem temperatura 

corpórea semelhante ao regime térmico do teste (aferido por termômetro infravermelho). 

As médias térmicas corpóreas dos lagartos em cada temperatura de teste ficaram 

relativamente próximas da temperatura da sala climatizada: 23,81 ± 0,62 (Teste=24°C); 

28,38 ± 0,86 (Teste=30°C); 31,80 ± 0,88 (Teste=36°C).  

 Todos os testes com juvenis foram realizados em duplicatas, de forma que as 

corridas em cada temperatura forem repetidas em dias separados. A ordem de 

experimentação (em qual temperatura correriam em cada dia e em qual direção [vertical ou 

horizontal]) foi aleatorizada para evitar viés de experimentação. A figura 7 ilustra o 

desenho experimental, o número de juvenis provenientes de cada temperatura de 

desenvolvimento, e o número total de corridas.  

 

 

 

Figura 7. Representação do desenho experimental utilizado nos testes de desempenho locomotor. Dos 

embriões incubados a 30°C, 36 indivíduos eclodiram, enquanto o regime de incubação a 24°C produziu 34 

indivíduos. Os 70 juvenis foram submetidos a testes de corrida horizontal e vertical por duas vezes em cada 

temperatura de teste, em dias distintos.  

 

Ao término dos testes de desempenho locomotor, os espécimes foram eutanasiados 

com superdosagem do anestésico Thiopental® (concentração entre 60 a 100mg/Kg, 

consideradas as devidas proporções, segundo o Guia Brasileiro de Boas Práticas para 

Eutanásia em Animais, 2013), e fixados em formol 10% e álcool 70%. Todos os indivíduos 

estão depositados na Coleção Herpetológica de Ribeirão Preto (CHRP/USP). Os 

procedimentos foram autorizados pela CEUA (2019.1.1509.59.4) e SISBIO/ICMBio 

(58029). 

Análise estatística 
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Realizamos uma triagem considerando os 70 indivíduos amostrados porque alguns 

lagartos não finalizaram o percurso duas vezes em todas as temperaturas de teste utilizadas. 

O critério estabelecido para a avaliação dos vídeos considerou apenas as corridas vertical e 

horizontal de indivíduos que concluíram os percursos duas vezes nos três regimes térmicos. 

Essa triagem reduziu o número amostral ao total de 20 indivíduos, sendo 10 indivíduos 

provenientes do regime de incubação a 30°C, e 10 de 24°C. Todos os 20 indivíduos 

correram nas direções horizontal e vertical por 2 vezes em cada temperatura de teste (24°C, 

30°C e 36°C), totalizando 120 corridas.  

A análise dos dados considerou duas medidas da velocidade de corrida nas direções 

horizontal e vertical: 1) ‘Velocidade máxima’ (Vmáx), a velocidade máxima (m/s) atingida 

por cada indivíduo em cada uma das três temperaturas experimentais; e 2) ‘Velocidade 

máxima média’ (Vmáx média), calculada pela soma da velocidade máxima de cada uma 

das temperaturas experimentais, dividida pelo total de temperaturas experimentais 

(
(Vmáx24°C)+(Vmáx30°C)+(Vmáx36°C)

3
). A análise foi dividida em dois em dois conjuntos, o 

primeiro dedicado a avaliar a sensibilidade térmica das velocidades de corrida, e o segundo 

considerando associações forma-função (i.e. morfologia-desempenho) em animais 

provenientes de diferentes ambientes de desenvolvimento. Todas as análises estatísticas 

foram realizadas em RStudio (1.4.1717) no software R (versão 4.0.5 - R Core Team, 2021). 

As variáveis morfológicas dos 20 juvenis foram transformadas em logaritmo de 

base 10 e corrigidas pelo CRC, como explicado no Capítulo 1. Avaliamos o comprimento 

das mãos e pés (da base do punho/tornozelo ao ponto extremo de junção com a garra do 

Dígito IV (maior dígito), congregando ossos do carpo/tarso, metacarpo/metatarso e 

falanges); comprimento do braço e perna (soma do úmero e rádio/fêmur e tíbia); altura e 

largura da cintura peitoral e pélvica; comprimento do tronco; comprimento da cauda e 

comprimento rostro-cloacal (CRC). Cada uma das variáveis foi plotada em função do CRC 

para construção de retas de alometria, que permitiram visualizar a variação morfológica 

individual relacionada às temperaturas de desenvolvimento. Os resíduos das variáveis 

morfológicas foram redimensionados por uma Análise de Componentes Principais - PCA 

(pacote vegan, função prcomp, Oksanen et al., 2019). Dentre os PCs gerados, selecionamos 

aqueles que apresentaram autovalores maiores que 1, e procedemos com as análises 

considerando os PCs 1 a 4, que juntos explicaram 78,01% da variação total no conjunto de 
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dados. Associações entre a morfologia e o desempenho locomotor foram avaliadas por 

meio de modelos lineares, considerando a Vmáx média e diversas variáveis preditoras que 

foram selecionadas por critério de Akaike. Aplicamos uma seleção automatizada para cada 

modelo complexo utilizando o pacote glmulti (Calcagno, 2020), partindo da função [(Vmáx 

média ~ PC1 + PC2 + PC3 + PC4 + Temperatura de Desenvolvimento (TD) + Orientação)] 

e, em seguida, removendo sequencialmente as variáveis que explicaram a variação mínima 

em cada modelo testado (ver Barros et al., 2021 para uma análise semelhante). Em todos os 

modelos, os indivíduos e a ninhada foram fixados como efeitos aleatórios. Por fim, 

testamos a Vmáx média em função do tamanho corpóreo (CRC) e confeccionamos retas de 

alometria comparando os juvenis desenvolvidos nas duas temperaturas de incubação, para 

visualização de relações alométricas das proporções morfológicas. 

A sensibilidade térmica do desempenho locomotor nos neonatos foi modelada 

utilizando os valores de Vmáx das corridas horizontal e vertical em uma função quadrática, 

considerando as temperaturas em que os juvenis se desenvolveram e as temperaturas a que 

foram submetidos nos experimentos de desempenho locomotor. Em seguida, realizamos 

uma análise de modelos lineares generalizados (generalized linear mixed model - glmm; 

pacote glmmTMB, Brookes et al., 2017) em que testamos a Vmáx em função das interações 

entre direção da corrida (horizontal e vertical), temperatura de desenvolvimento (TD) e 

temperatura de teste (TT); os indivíduos (identificação dos lagartos juvenis) e a ninhada 

(identificação da fêmea) foram fixados como efeito aleatório no modelo (random 

intercepts). Os testes de modelo foram acompanhados por testes post-hoc para análise par-

a-par utilizando a função emmeans (Lenth, 2021); os valores de p para comparações 

múltiplas foram corrigidos por Tukey. Antes dessa etapa, selecionamos a distribuição 

estatística que melhor se ajustou ao nosso modelo por meio do critério de informação de 

Akaike, e procedemos com as análises utilizando a distribuição gama. 
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2.3 Resultados 

 

Associação entre a temperatura de desenvolvimento e o desempenho locomotor – relações 

térmicas 

Corridas realizadas na orientação vertical (comprimento de 80cm) duraram mais do 

que aquelas na orientação horizontal (comprimento de 90cm) (ver Tabela 4 para valores de 

Vmáx e Tabela 5 para valores de Vmax médios).  

 

Tabela 4. Desempenho locomotor (media e erro padrão) dos neonatos de Tropidurus catalanensis incubados 

em diferentes temperaturas de desenvolvimento (TD). Valores de tempo total de corrida e Vmáx estão 

apresentados de acordo com as duas TDs e as três temperaturas teste (TT). 

  

    Horizontal  Vertical 

  
TT 

Tempo total da 

corrida (s) 
Vmax (m/s) 

Tempo total 

da corrida (s) 
Vmax (m/s) 

TD 24°C 

24°C 2,95±0,17 1,18±0,22 7,17±0,43 1,16±0,12 

30°C 3,37±0,26 1,06±0,11 6,10±0,58 1,29±0,15 

36°C 2,79±0,24 1,51±0,23 4,80±0,49 1,40±0,20 

TD 30°C  

24°C 2,74±0,26 1,55±0,27 5,14±0,51 1,31±0,15 

30°C 2,72±0,32 1,30±0,16 4,38±0,33 1,38±0,18 

36°C 2,64±0,29 1,28±0,14 3,65±0,32 1,30±0,16 

 

 
Tabela 5. Vmáx media (m/s) em orientações horizontal e vertical. Vmáx media (m/s) foi calculada entre as 

Vmáx estimadas para as três temperaturas de teste (TT = 24°C, 30°C and 36°C).   

 

 Vmáx média (m/s) 

 Horizontal Vertical 

TD 24°C 1,26±0,17 1,37±0,19 

TD 30°C 1,38±0,15 1,33±0,12 

 

 

Não detectamos diferenças de Vmáx entre as orientações, TDs ou TTs 

separadamente, mas interações significativas foram identificadas quando TD e TT foram 

incluídos como fatores de interação nas análises (Tabela 6). 
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Tabela 6. Resultados dos modelos lineares generalizados comparando as diferenças na Vmáx incluindo 

orientação de corrida, temperatura de desenvolvimento (TD), temperatura de teste (TT) e a interação entre os 

fatores. Efeitos estatisticamente significativos foram identificados na interação entre TD e TT (assinalado em 

negrito). 

 

 Chisq Df Pr(>Chisq) 

Orientação 0,00 1 0,93 

TD 1,52 1 0,21 

TT 3,11 2 0,21 

Orientação:TD 0,69 1 0,40 

Orientação:TT 4,22 2 0,12 

TD:TT 9,60 2 0,00 

Orientação:TD:TT 1,67 2 0,43 

 

Especificamente, identificamos interações entre TD e TT em duas comparações, 

ambas usando dados obtidos em corridas realizadas na orientação horizontal (Figura 8): 1) 

as velocidades de sprint de lagartos Tropidurus que se desenvolveram a 24°C (TD='frio') 

foram significativamente maiores na temperatura de teste de 36°C; 2) lagartos do TD frio 

(24°C) correram mais rápido do que os do TD quente (30°C) quando o desempenho foi 

registrado a 36°C (Tabela 7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Velocidade máxima de corrida atingida pelos juvenis nas três temperaturas de teste de desempenho. 

Diferenças na Vmáx foram observadas apenas entre as temperaturas de teste (TT) de 24°C x 36°C, e 30°C x 

36°C nos juvenis provenientes do ambiente de desenvolvimento mais frio (TD=24oC).  

 

 

T T (°C) 
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Table 7. Comparação par-a-par entre as temperaturas teste (TT) de lagartos da TD frio (24°). Diferenças entre 

a Vmáx foram observadas apenas para lagartos desenvolvidos a 24°C que correram na direção horizontal, 

quando se comparou as temperaturas teste entre 24°C-36°C e entre 30°C-36°C. 

 

Contraste (TT) estimate SE df t.ratio p.value 

24-30 -0,00 0,07 105 -0,05 0,99 

24-36 -0,21 0,07 105 -2,93 0,01 

30-36 -0,20 0,07 105 -2,87 0,01 

 

As curvas de desempenho térmico em ambas as orientações (horizontal e vertical) 

sugeriram pequenas diferenças na sensibilidade térmica de Vmáx entre lagartos Tropidurus 

de ambientes de desenvolvimento distintos (Figura 9), apesar da considerável variação 

entre os indivíduos observados nos gráficos. Em contraste, a Vmáx média foi semelhante 

entre os lagartos incubados em diferentes ambientes de desenvolvimento, e as análises não 

indicaram interações significativas entre a orientação da corrida e as temperaturas de teste 

ou o ambiente de desenvolvimento (Tabela 8). 

 

 
Figura 9. Desempenho térmico dos lagartos em corridas horizontal e vertical, nas três temperaturas de teste. 

Os pontos em verde representam indivíduos que se desenvolveram a 24°C, e os triângulos em roxo 

representam indivíduos que se desenvolveram a 30°C. 
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Tabela 8. Resultado dos modelos lineares generalizados comparando a Vmáx media em relação a orientação 

e TD. Não foram identifcadas diferenças na Vmáx media entre as TDs e as orientações de corrida.  

 

 Chisq Df Pr(>Chisq)   
Orientação  0,343 1,000 0,558   
TD 0,364 1,000 0,546     

 

 

Associação entre a temperatura de desenvolvimento e o desempenho locomotor – relações 

morfológicas 

 As retas de alometria ilustraram maior variação interindividual na morfologia dos 

lagartos incubados à 24°C, em comparação com aqueles provenientes do ambiente de 

desenvolvimento com temperatura de 30°C (Figura 10). A análise de componentes 

principais resultou em quatro PCs com autovalores superiores a 1, os quais juntos 

explicaram 78,01% da variação total no conjunto de dados (Tabela 9, Figura 11).  

 

Tabela 9. Análise de componentes principais indicando a porcentagem de variância explicada de cada 

componente retido. Apenas componentes com autovalores superiores a 1 foram considerados. ACE: Altura 

Cintura Escapular; ACP: Altura Cintura Pélvica; LCE: Largura Cintura Escapular; LCP: Largura Cintura 

Pélvica.  

 

Loadings PC1 PC2 PC3 PC4 

Mão -0,00 -0,50 -0,30 0,01 

Braço -0,15 -0,26 -0,30 0,61 

Pé 0,03 -0,55 -0,19 -0,03 

Perna 0,23 -0,35 0,40 0,01 

ACE -0,53 0,17 0,16 0,07 

ACP -0,51 -0,19 0,07 0,06 

LCE -0,17 -0,27 0,11 -0,68 

LCP -0,47 0,18 -0,30 -0,12 

Tronco 0,04 0,04 -0,58 -0,35 

Cauda 0,32 0,26 -0,35 0,01 

Eigenvalues 1,59 1,52 1,36 1,07 

Proporção de variação (%) 25,48% 23,34% 18,59% 11,6% 
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Figura 10. Relações alométricas entre características morfológicas e CRC (transformadas em log) em 

indivíduos provenientes das duas temperaturas de desenvolvimento (círculos em verde = 24°C; triângulos em 

roxo = 30°C). ACE: Altura da cintura escapular; ACP: Altura da cintura pélvica; LCE: Largura da Citura 

Escapular; LCP: Largura da Cintura Pélvica.  

 

 



 

54 
 

 

Figura 11. Análise de componentes principais dos 20 juvenis que se desenvolveram a 30°C (triângulos roxos) 

e 24°C (pontos verdes). Componentes com autovalores superiores a 1 foram considerados. As características 

com maior peso no PC1 são altura da cintura pélvica (ACE) e peitoral (ACP) e largura da cintura pélvica 

(LCP); no PC2, os comprimentos de mão, pé e pata traseira apresentaram maior peso; no PC3, as variáveis 

com maior peso foram os comprimentos da pata traseira, pé e cauda; e no PC4 as variáveis com maior peso 

foram os comprimentos da pata dianteira e tronco, e a largura da cintura pélvica (LCP). 

 

 

A análise de modelos complexos sugeriu que o melhor modelo explicando a relação 

entre a Vmáx média (variável resposta) e as variáveis preditoras (PC1, PC2, PC3, PC4, 

Temperatura de Desenvolvimento e modelo nulo) é representado pela combinação entre 

PC3 (que explica 18,59% da variação morfológica total), temperatura de desenvolvimento 

(TD) e modelo nulo (Tabela 10). 

 

Table 10. Melhores modelos e valor de AICc associado retornado pelo modelo de seleção 

automatizado.  

Modelo AICc Peso 

1) Vmáx média~ 1+PC3 8,68 0,17 

2) Vmáx média~1+TD+PC3 10,19 0,08 

3) Vmáx média+1 10,38 0,07 

 

 

 As características morfológicas com maior peso no PC3 foram os comprimentos da 

pata traseira (fêmur + tíbia), do tronco e da cauda. Ao testar se a Vmax média varia em 

relação à morfologia (PC3) e à temperatura de desenvolvimento, identificamos uma 
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correlação positiva entre Vmáx média e o PC3 (p=0,035), mas não em relação à 

temperatura de desenvolvimento (p=0,299). Por fim, as análises sugeriram que a Vmáx 

média não tem relação com o tamanho corpóreo dos lagartos (p=0,774; medido pelo CRC, 

Tabela 10). 

 

Tabela 10. Resultado dos modelos lineares generalizados implementados para Vmáx média: Modelo 1 (só 

PC3), Modelo 3 (interação entre PC3 e TD), e CRC. O melhor modelo selecionado sugere que a variação na 

velocidade de corrida é associada ao PC3, o qual é composto por patas traseiras, tronco e cauda.  

  

 Modelos Chisq Df Pr(>Chisq) 

PC3 (Modelo 1) 4,42 1 0,03 

PC3*TD (Modelo 3) 0,57 1 0,44 

CRC 0,08 1 0,77 

 

 

 

2.4 Discussão 

 

  Regimes térmicos são particularmente importantes para embriões que se 

desenvolvem em ambientes suscetíveis a condições externas, incluindo espécies de lagartos 

ovíparos, pois a temperatura pode afetar o estabelecimento de características diretamente 

relacionadas ao fitness. Alterações em componentes estruturais do ambiente relacionados a 

processos de urbanização receberam atenção crescente nas últimas décadas devido aos 

impactos esperados na biodiversidade, os quais derivam de fatores como diferenças nas 

taxas de exposição ao sol, disponibilidade de sombra e mudanças no microhabitat (por 

exemplo, McDonell e Hahs, 2015; Winchell et al., 2017; Rivkin et al., 2019; Miles et al. 

2021). Embora os processos de urbanização possam afetar negativamente algumas espécies 

nativas e, consequentemente, necessitar de ações de conservação (ver Bradley e Altizer, 

2007; McKinney, 2008), algumas espécies se beneficiam dos contextos ambientais 

oriundos da abertura de novos nichos ecológicos (Eriksson, 2013).  

No presente capítulo, avaliamos os efeitos das temperaturas de desenvolvimento nos 

perfis fenotípicos de um lagarto comumente encontrado em cidades brasileiras, inferindo 

implicações funcionais para o desempenho locomotor em neonatos de Tropidurus 

catalanensis incubados em diferentes regimes térmicos. De maneira geral, os juvenis 
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correram em velocidades semelhantes em orientações horizontais e verticais, e os modelos 

estatíticos implementados não indicaram interações significativas de desempenho 

locomotor com a temperatura de desenvolvimento (TD) ou com as temperaturas de teste 

(TT). No entanto, a incubação na temperatura fria (TD=24°C) parece afetar a sensibilidade 

térmica da locomoção, uma vez que os neonatos dessa condição correram mais rápido na 

temperatura de teste de 36°C, principalmente na pista horizontal, resultado que concorda 

com o ideia de que em áreas urbanas a seleção para correr mais rápido no solo pode ser 

mais forte do que para escalar em superfícies inclinadas (Winchell et al., 2018).  

Os efeitos da temperatura de desenvolvimento na sensibilidade térmica dos recém-

nascidos podem residir nas relações térmicas das vias metabólicas envolvidas na 

locomoção. A maioria das espécies de lagartos exibe temperaturas preferenciais entre 25°C 

e 35°C, e as velocidades de sprint são frequentemente otimizadas entre 32°C e 36°C (Huey 

e Bennett, 1987). Lagartos da espécie Tropidurus catalanensis são diurnos e experimentam 

temperaturas entre 25°C e 36°C durante atividades diárias que incluem termorregulação, 

forrageamento e reprodução (Maia-Carneiro e Navas, 2021). Apesar da falta de 

informações sobre os regimes térmicos nos ninhos de T. catalanensis, registros da literatura 

indicam uma temperatura média próxima a 29°C em ninhos de outros lagartos encontrados 

em áreas urbanas, como Anolis cristatellus (Tiatragul et al., 2020).  

Embora os dois regimes térmicos de desenvolvimento aqui utilizados estejam 

dentro da faixa de temperaturas de campo registradas para lagartos Tropidurus (Kohlsdorf e 

Navas, 2006; Maia-Carneiro e Navas, 2021, Leirião et al., 2021), a temperatura de 

desenvolvimento de 24°C estabelecida no laboratório para T. catalanensis pode ser 

interpretada como um ambiente 'fria'. A incubação nesta condição aparentemente aumenta a 

sensibilidade térmica do desempenho locomotor em neonatos - os lagartos correram mais 

devagar a 24°C e 30°C, mas aumentaram consideravelmente suas velocidades de corrida 

durante os testes realizados a 36°C. 

Os efeitos das temperaturas de incubação na sensibilidade térmica da locomoção 

aparentemente não expressam diferenças nas associações morfofuncionais dos neonatos de 

T. catalanensis, resultado que pode estar relacionado ao sucesso da ocupação das cidades 

brasileiras por esta espécie. Os neonatos do ambiente de desenvolvimento frio apresentaram 

menor tamanho corpóreo; apesar das sutis interações entre a morfologia e o ambiente de 
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desenvolvimento sugeridas por um de nossos modelos estatísticos, o melhor modelo 

selecionado explica que a variação no desempenho de corrida está relacionada com o perfil 

morfológico dos neonatos (componentes do PC3: comprimentos de membros posteriores, 

tronco e cauda) independentemente do ambiente de desenvolvimento.  

Em Tropidurinae, as diferenças morfológicas estão associadas à divergência 

ecológica das áreas onde as espécies ocorrem (Kohlsdorf et al., 2001; Grizante et al., 2010), 

o que explica a variação interespecífica no desempenho locomotor (Kohlsdorf e Navas, 

2012) e a manutenção de algumas associações morfofuncionais apesar do efeito fenotípico 

proveniente da temperatura de desenvolvimento, o que pode ser um ponto chave para o 

sucesso da ocupação de T. catalanensis em áreas urbanas no Brasil. Mudanças 

morfológicas e fisiológicas mediam processos evolutivos em populações naturais que 

podem levar a adaptação local e rápida evolução em resposta a mudanças ambientais 

(Winchell et al., 2016, 2018, Noble et al., 2021).  

Apesar dos efeitos negativos esperados da urbanização para espécies nativas (ver 

McDonell e Hahs, 2015), altas densidades de lagartos T. catalanensis são observadas em 

várias cidades brasileiras. Parte do sucesso em permanecer nestas áreas apesar do rápido 

processo de urbanização pode residir na preservação das associações funcionais entre 

características morfológicas e desempenho locmotor, apesar dos efeitos isolados da 

temperatura de desenvolvimento na sensibilidade térmica da locomoção e perfil 

morfológico geral dos neonatos de T. catalanensis. Reconhecemos que efeitos isolados de 

ambientes de desenvolvimento nesses lagartos podem influenciar outras características 

relacionadas à aptidão em diferentes estágios de vida, mas a sobrevivência individual na 

janela ontogenética crítica imediatamente após o nascimento pode ser garantida pela 

estabilidade das associações morfofuncionais de desempenho locomotor, que 

provavelmente aumentam as chances de fuga de predadores (por exemplo, gatos e pássaros) 

nas cidades brasileiras.  

Estudos avaliando como espécies nativas permanecem e prosperam em áreas 

antropomorfizadas complementam outros dados disponíveis que demonstram os efeitos 

negativos da urbanização (ver Winchell et al., 2018; Sparkman et al., 2018; Putman et al., 

2019; Vaughn et al. 2021 para discussões recentes). Nossos resultados destacam a 

importância de uma nova dimensão para esta discussão, fornecendo evidências de que 



 

58 
 

parâmetros ambientais modificados pela urbanização podem influenciar o estabelecimento 

de traços isolados nas trajetórias ontogenéticas de T. catalanensis preservando as relações 

morfofuncionais na espécie, aspecto que provavelmente favorece a presença desses lagartos 

em habitats que mudam rapidamente, como aqueles que sofrem rápida urbanização devido 

ao crescimento das cidades. 
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ASSOCIAÇÕES ECOMORFOLÓGICAS 

 

Capítulo 3 

____ 

 

Associações ecomorfológicas e respostas a alterações 

ambientais em espécimes que ocorrem em áreas urbanizadas 
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Resumo 

 

Variações ambientais representam um fenômeno natural que pode ser intensificado 

por ações antrópicas como desmatamento, emissão de gases de efeito estufa e intensa 

substituição de áreas de mata por centros urbanos. A intensificação dessas ações modificam 

regimes térmicos e pluviométricos, e favorecem mudanças estruturais em microhabitats 

naturais, o que pode  refletir na estrutura de comunidades e na distribuição espacial de 

organismos em diferentes nichos ecológicos. As respostas evolutivas de populações que 

ocorrem em densos assentamentos humanos são variáveis, e comunidades urbanas são 

frequentemente dominadas por um número restrito de espécies capazes de explorar novos 

recursos ecológicos associados à urbanização. O fenótipo morfofuncional e associações 

ecomorfológicas de algumas espécies de lagartos que ocorrem em regiões urbanizadas pode 

ser interpretado como adaptações dessas linhagens à vida urbana em escalas de tempo 

relativamente curtas, e tais processos parecem estar presentes em lagartos do gênero 

Tropidurus. Neste capítulo, utilizamos espécimes de Tropidurus do ‘complexo torquatus’ 

para avaliar características morfométricas associadas a flutuações nos regimes climáticos 

nos domínios e áreas de transição de Cerrado e Mata Atlântica onde a espécie se distribui, 

congregando espécimes coletados em localidades com três níveis de urbanização: natural, 

urbano e misto. Presumimos a identificação de padrões morfométricos nos espécimes 

associados a parâmetros climáticos de temperatura e pluviosidade, postulando associações 

morfo-climáticas e ecomorfológicas em populações de Tropidurus que ocupam ambientes 

urbanos. Identificamos alterações no tamanho corpóreo de machos e fêmeas de Tropidurus 

‘complexo torquatus’ relacionadas a variações na temperatura e pluviosidade das áreas de 

Cerrado e Mata Atlântica onde os espécimes foram coletados. Implementamos uma análise 

de disparidade morfológica a fim de identificar a variação existente em populações 

distribuídas em localidades com diferentes graus de urbanização, em regiões de Cerrado e 

Mata Atlântica. Observamos menor disparidade em áreas urbanas no Cerrado quanto na 

Mata Atlântica, tanto para machos quanto para fêmeas. Os padrões de variação morfológica 

associada a alterações climáticas identificados neste capítulo podem ser interpretados à luz 

de relações ecológicas como disponibilidade de recursos, competição e alocação de energia. 
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A análise de disparidade sugere menor variação morfológica entre as áreas urbanizadas de 

Cerrado e Mata Atlântica, o que pode refletir demandas ambientais mais restritas nesses 

ambientes do que em áreas naturais. Estudos como esse contribuem tanto para estudos de 

dinâmica populacional e evolução fenotípica quanto para avaliação dos impactos da 

urbanização em populações naturais.  
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3.1  Contextualização Teórica 

 

Flutuações em parâmetros ambientais consistem em um fenômeno natural 

vivenciado por seres vivos há milhões de anos. No entanto, observa-se um incremento na 

frequência e intensidade desses processos naturais decorrente de ações antrópicas que 

incluem desmatamento, emissão de gases de efeito estufa e intensa substituição de áreas de 

mata devido à expansão de grandes centros urbanos (Moritz e Agudo, 2013, Javeline, 2013, 

Ripple et al., 2020). Atualmente, pouco mais da metade da população mundial reside em 

áreas urbanas, e um crescimento desse número em 66% (totalizando um aumento de 2,5 

bilhões de moradores urbanos) é previsto para as próximas 30 décadas (Organização das 

Nações Unidas, 2015). Para além das mudanças climáticas ocasionadas pela 

industrialização e ampliação urbana, o efeito da expansão da agricultura e pecuária, 

atualmente ocupando 30% do território brasileiro, adiciona camadas de complexidade à 

crescente perda de habitat e consequente reestruturação de populações naturais (Síntese 

Ocupação e Uso das Terras no Brasil, EMBRAPA, 2021). 

O desenvolvimento urbano é responsável por algumas das maiores taxas de extinção 

local, frequentemente afetando a ocorrência de espécies nativas (Czech et al., 2000; 

Marzluff, 2001). Uma das razões é seu caráter duradouro e expansionista em comparação a 

outros agentes de perda de habitat que em certo grau são passíveis de reflorestamento e 

sucessão ecológica após o final das atividades, como é o caso a agricultura (Stein, 2000). 

No Brasil, entretanto, prevalesce a união dos dois cenários: desmatamento e consequente 

perda de hábitat, tanto para ampliações de centros urbanos, quanto para a estabelecimento 

de plantações e pastagens. Este crescimento é preocupante devido aos altos níveis de 

endemismo de algumas linhagens, especialmente em regiões de Cerrado e Mata Atlântica, 

como previsto por Myer e colaboradores (2000) que, no início do século, reiteravam ambos 

domínios morfoclimáticos como hotspots de biodiversidade e, portanto, prioridades de 

conservação. 

 Os efeitos desta intensificação de mudanças climáticas incluem alterações nos 

regimes térmicos e pluviométricos que, juntamente com o já reconhecido aumento da 

temperatura média global em cerca de 0,8°C a 1,2°C acima dos níveis pré-industriais, 

fomenta previsões de incrementos futuros de 1,5°C entre 2030 e 2052 (IPCC, 2021). As 
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respostas evolutivas populacionais a modificações de habitat que acompanham densos 

assentamentos humanos são amplamente variáveis (Winchell et al., 2020), e comunidades 

urbanas são frequentemente dominadas por um número restrito de espécies capazes de 

explorar novos recursos ecológicos associados à urbanização (Forman, 2014).  

 A necessidade de compreender os aspectos ecológicos da reestruturação de 

populações e comunidades em contato com regiões antropizadas fomentou uma 

categorização das espécies por ecólogos (compilados por McKinney, 2002) com base em 

sua tolerância à perturbação antropogênica. Nesse contexto, as espécies podem ser 

divididas em evitadoras (evitam completamente os habitats urbanos), tolerantes (tolerantes 

à urbanização, mas dependentes de elementos naturais do habitat), e exploradoras (que 

ocupam ambientes urbanos e exploram seus recursos).  

Estudos recentes sugerem alterações no fenótipo morfofuncional em algumas 

espécies de lagartos associadas a mudanças estruturais em componentes do microhabitat, o 

que pode ser interpretado como adaptações dessas linhagens à vida urbana em escalas de 

tempo relativamente curtas, favorecendo inclusive a ocupação de novos nichos (Winchell et 

al., 2016; Johnson e Munshi-South, 2017). Tais processos parecem presentes em diferentes 

linhagens, inclusive lagartos do gênero Tropidurus. A diversidade de ambientes 

ecologicamente diversificados em que o gênero é encontrado reforçam o caráter generalista 

do grupo (Werneck et al., 2015), e registros que datam desde a década de 60 confirmam a 

persistência de populações em determinadas regiões brasileiras apesar do crescimento 

urbano ao redor (Rand e Rand, 1966).  

Indivíduos de Tropidurus catalanensis são facilmente encontrados no perímetro 

urbano, especialmente em bairros pouco movimentados, e geralmente ocupam muros de 

casas com recursos e refúgios que permitem forrageio, proteção e sítios para 

termorregulação, além da constante presença de superfícies permeáveis, como montes de 

terra e plantações ornamentais (Rand e Rand, 1966; Rodrigues e Kohlsdorf, 2019). 

Conforme a cidade avança e ocorre aumento no fluxo de pessoas, trânsito, e áreas de solo 

impermeável (calçadas e asfaltamento), esses animais parecem ocorrer em densidades 

menores. Surpreendemente, o mesmo se aplica a áreas de mata menos perturbadas; ao que 

parece, o grupo passou a ocupar novos nichos conforme o avanço da urbanização, 

ocupando, em sua maioria, áreas de transição entre ambientes estritamente urbanos e 
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estritamente naturais. O contexto ecológico-evolutivo em que lagartos do gênero 

Tropidurus - em especial aqueles pertencentes ao ‘complexo torquatus’ - estão inseridos 

congrega, portanto, áreas inicialmente pertencentes aos domínios morfoclimáticos de 

Cerrado e Mata Atlântica que atualmente estão descaracterizados de sua configuração 

original devido à ocupação urbana e plantações diversas.  

A trajetória evolutiva de determinada linhagem no contexto da permanência em 

regiões sofrendo rápido processo de urbanização pode ser avaliada com base na análise de 

elementos morfológicos em relação com parâmetros ecológicos das localidades de 

ocorrência. Os desafios da ocupação de novos habitats, como locomoção em diferentes 

superfícies que diferem na rigidez e orientação, por exemplo, pavimentam a história 

evolutiva de grupos que transicionaram entre ambientes naturais e urbanos, e oferecem 

evidência de mudanças relacionadas a elementos morfológicos e modo de locomoção (ver 

Kohlsdorf et al. 2001, Tulli et al., 2016,  Winchell et al. 2016;  Whinchell et al. 2018 para 

trabalhos avaliando associações ecomorfológicas em lagartos).  

  Devido ao grande acervo de coleções herpetológicas contendo exemplares da 

subfamília Tropidurinae, esse grupo representa uma importante ferramenta para estudos 

evolutivos que investigam possíveis variações morfológicas ao longo do tempo. A 

morfologia em lagartos é uma das características mais bem preservadas nessas coleções, 

possibilitando análises precisas na comparação entre os indivíduos. Espécimes de museus 

oferecem um recurso muitas vezes pouco explorado para a detecção de mudanças 

morfológicas associadas com flutuações climáticas (Maclean et al., 2018). A combinação 

entre dados morfológicos de espécimes de museus e dados climáticos históricos pode 

esclarecer questões envolvendo percepções ecológicas e evolutivas (Ryan et al., 2018). 

Neste terceiro capítulo, utilizamos espécimes de Tropidurus do ‘complexo torquatus’ para 

avaliar características morfométricas associadas a flutuações nos regimes climáticos nos 

domínimos e áreas de transição de Cerrado e Mata Atlântica onde a espécie se distribui, 

congregando espécimes coletados em localidades com três níveis de urbanização: natural, 

urbano e misto. Possíveis associações entre padrões fenotípicos e aspectos ecológicos e de 

flutuações ambientais foram investigadas em populações naturais dos estados brasileiros de 

São Paulo, Minas Gerais, Distrito Federal e Mato Grosso.  
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A hipótese testada presume a identificação de padrões morfométricos nos espécimes 

analisados que se relacionam com parâmetros climáticos de temperatura e pluviosidade 

registrados nas localidades de coleta, postulando associações morfo-climáticas e 

ecomorfológicas em populações de Tropidurus que ocupam ambientes urbanos. Avaliamos 

relações entre o grau de urbanização e parâmetros morfológicos em espécimes disponíveis 

em museus, discutindo se condições do microhabitat alteradas durante o processo de 

urbanização poderiam relacionar-se com padrões ecomorfológicos nesses animais. 

Finalmente, abordamos variações morfológicas no contexto da ocupação de ambientes 

urbanos estabelecidos nos domínios de Cerrado e Mata Atlântica. 

 

3.2 Material e Método 

Escolha da Localidade e do ‘complexo torquatus’  

Uma base de dados morfológica foi compilada a partir da obtenção de medidas em 

191 espécimes de lagartos Tropidurus do ‘complexo torquatus’ provenientes da região 

Sudeste e Centro-Oeste do Brasil, especificamente dos estados de São Paulo, Minas Gerais, 

Distrito Federal e Mato Grosso, coletados ao longo das últimas seis décadas (1965-2015) e 

depositados em coleções herpetológicas. Os museus e coleções visitados foram Coleção 

Herpetológica da USP de Ribeirão Preto (CHRP); Museu de Zoologia da Universidade de 

São Paulo (MZUSP, São Paulo/SP); Museu de Ciências Naturais da Pontifícia 

Universidade de Minas Gerais (Belo Horizonte/MG) e Coleção Herpetológica da 

Universidade de Brasília (CHUNB, Brasília/DF). Foram considerados somente espécimes 

adultos de machos e fêmeas que apresentaram CRC maior ou igual 7 cm, como 

estabelecido por Kunz e Borges-Martins (2013).  

A escolha dos espécimes baseou-se em dois critérios principais: a disponibilidade 

de exemplares nas coleções e a localidade de coleta dos espécimes no território brasileiro. 

As localidades amostradas consideraram relatos de incidência geográfica de indivíduos 

pertencentes ao ‘complexo torquatus’ nas regiões de Cerrado e Mata Atlântica do Brasil 

(Sena, 2013, Carvalho et al., 2016). Neste trabalho, congregamos espécimes do ‘complexo 

torquatus’ sem caracterização taxonômica restrita, cientes de que o registro apresentado 
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nesta tese é passível de revisão taxônomica diante de futuros trabalhos acerca das relações 

filogenéticas de Tropidurus dessa área de distribuição. 

O clado foi abordado nesse capítulo como um ‘complexo torquatus’ priorizando, 

entretanto, a análise de exemplares cuja incidência e coletas fossem o mais próximo 

possível das regiões de ocorrência de T. catalanensis (Kunz e Borges-Martins, 2013, 

Carvalho et al. 2016). Essa escolha foi estabelecida com a intenção de padronizar as 

unidades conceituais previstas neste estudo, de modo que a comparação entre os padrões 

morfológicos encontrados nos espécimes de coleções pudesse minimizar um eventual viés.  

 

Medidas Morfológicas 

Os métodos empregados para as medidas morfológicas assumiram protocolos 

descritos em trabalhos publicados com ecomorfologia de lagartos (por exemplo, Kohlsdorf 

et al., 2001, 2008; Grizante et al., 2010). As variáveis foram medidas externamente e 

congregam os elementos osteológicos, de musculatura e de epitélio. Todas as medidas 

foram realizadas utilizando paquímetro digital Mitutoyo Inc. ± 0.01 mm e estão 

estruturadas nas seguintes categorias:  

- Tamanho corpóreo e Tronco: comprimento rostro-cloacal (da extremidade do rostro à 

abertura da cloaca); comprimento da cauda (da abertura da cloaca à extremidade da cauda); 

largura da cintura escapular (distância entre as regiões axilares); altura da cintura escapular 

(distância dorso-ventral na região escapular); largura da cintura pélvica (distância entre as 

bolsas pré-femurais); altura da cintura pélvica (distância dorso-ventral na região pélvica); 

comprimento do tronco (distância entre região axilar dos membros anteriores e o local de 

inserção da pata traseira no tronco); altura da cabeça (distância da região parietal até a base 

da mandíbula); largura da cabeça (distância entre as aurículas auditivas na região temporal); 

comprimento da cabeça (distância entre a extremidade do rostro e o arco mandibular). 

- Membros locomotores: comprimento do úmero (distância da região de articulação úmero-

escapular à extremidade da articulação úmero-radial); comprimento do rádio (distância da 

extremidade da articulação úmero-radial ao ponto médio ventral da articulação 

radiocarpal); comprimento do fêmur (distância da região de conexão do fêmur com a 

cintura pélvica até a extremidade da articulação femoropatelar); comprimento da tíbia 

(distância da extremidade da articulação entre a patela e tíbia até o ponto médio ventral da 

articulação tíbio-tarsal); 
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- Autopódio: comprimento da mão, correspondente à distância a partir da base do punho ao 

ponto extremo de junção com a garra do Dígito IV (maior dígito), congregando ossos do 

carpo, metacarpo e falanges; comprimento do pé, correspondente à distância a partir da 

base do tornozelo ao ponto extremo de junção com a garra do Dígito IV (maior dígito), 

congregando ossos do tarso, metatarso e falanges. 

 

Dados Climáticos  

Para testar a existência e possíveis associações entre padrões morfológicos e 

parâmetros climáticos computados no período de coleta dos espécimes analisados, registros 

meteorológicos foram acessados no banco de dados climáticos do Instituto Nacional de 

Meteorologia, INMET (www.inmet.gov.br). Os dados foram ordenados considerando 

valores de temperatura média compensada mensal (T°C) e taxas de precipitação total 

mensal (mm/ano) referentes a 2 anos anteriores à data de coleta de cada espécime. Desta 

forma, se a data de coleta foi 1984, os dados climáticos considerados correspondem ao 

período ente 1982 e 1984. Esta datação foi escolhida por considerar que, em 2 anos, os 

lagartos adultos passaram por diferentes estágios ontogenéticos, possibilitando inclusive 

inferências sobre relações entre temperatura e taxas de crescimento.  

 

Identificação dos Domínios Morfoclimáticos e Índice de Urbanização  

 A identificação correta dos domínios morfoclimáticos brasileiros pode ser complexa 

devido a várias regiões de transição entre domínios, relevo e extensa perda de mata nativa. 

Nosso objetivo foi resgatar os domínios morfoclimátios em que as populações de 

Tropidurus se encontravam provavelmente antes de alterações na vegetação nativa 

decorrentes de processos de urbanização. Reconhecemos que certa imprecisão nessa 

classificação e, visando minimizar uma análise enviesada, optamos por simplificar as 

regiões de coleta considerando apenas que pertencessem aos biomas ‘Cerrado’ e ‘Mata 

Atlântica’. Para estabelecer o domínio em que os lagartos foram coletados, utilizamos a 

plataforma online Ecoregions© (disponível em https://ecoregions.appspot.com/).  

 Para cada região de coleta, foi construído um índice de urbanização, de modo a 

categorizar o ambiente em urbano, natural ou misto. Os critérios utilizados seguiram o 

modelo de Winchell e colaboradores (2020), e consideraram aspectos como cobertura 

https://ecoregions.appspot.com/
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vegetal, superfície impermeável e densidade populacional (exemplificado na Figura 12). 

Para facilitar a categorização, estabelecemos um gradiente percentual, baseado em nossas 

observações pessoais em trabalhos de campo. Assim, um ambiente urbano refere-se às 

áreas em que entre 70 e 100% do entorno da região de coleta do espécime apresenta poucas 

áreas verdes densas (cobertura vegetal), são bastante asfaltadas e cercadas por construções 

(superfície impermeável) e exibem alto fluxo de pessoas (densidade populacional). O 

mesmo critério foi aplicado para ambientes que consideramos mistos (35 a 70% da área 

com essas características) e natural (0 a 35% da área com essas características). Na tabela 

11 são apresentadas as regiões de coleta com o respectivo grau de urbanização atribuído.  
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Figura 12. Exemplos de variação da paisagem de áreas de coleta de Tropidurus do ‘complexo torquatus’ 

utilizadas para o estabelecimento do índice de urbanização baseado em Winchell et al. (2020). A) Urbano, 

Belo Horizonte (MG): mais de 70% do quadrante com pouca ou nenhuma cobertura vegetal, vasta área de 

superfície impermeável, alta densidade populacional (>30 mil habitantes); B) Misto, São Simão (SP): Entre 

35 e 70% do quadrante com pouca cobertura vegetal e superfície impermeável, densidade populacional entre 

10 e 30 mil habitantes; C) Natural, Santa Terezinha (MT): Predominância de cobertura vegetal adjacente, até 

35% do quadrante com área impermeável, densidade populacional inferior a 10 mil habitantes. Todas as 

imagens apresentam a mesma escala (1km). Fonte das imagens: Google Earth. 
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Tabela 11. Registro da localidade, estado brasileiro, domínio e grau de urbanização atribuído das regiões 

onde os lagartos utilizados neste capítulo foram coletados.  

 

Localidade Estado Domínio Grau de Urbanização 

Brasília DF Cerrado Urbano 

Unaí MG Cerrado Misto 

Coração de Jesus MG Cerrado Natural  

Lagoa Santa MG Cerrado Misto  

Parque do Rio Doce MG Mata Atlântica Natural  

Irapé MG Cerrado Natural  

Divinópolis MG Cerrado Urbano 

Guanhães MG Mata Atlântica Misto 

Belo Horizonte MG Mata Atlântica Urbano  

Santa Bárbara MG Mata Atlântica Misto 

Abre Campo MG Mata Atlântica Misto 

Alto Caparaó MG Mata Atlântica Natural  

Joao Monlevarde MG Mata Atlântica Misto  

Caparaó Velho MG Mata Atlântica Natural  

Pq. Nacional do Caparaó MG Mata Atlântica Natural  

Itambé do Mato Dentro MG Cerrado Natural  

Buritis MG Cerrado Misto  

Além Paraíba MG Mata Atlântica Misto 

Pedro Leopoldo MG Cerrado Misto 

Parque do Rio Doce MG Cerrado Natural  

Itabira MG Mata Atlântica Misto 

Uberlândia MG Cerrado Urbano 

Mariana MG Mata Atlântica Misto 

Pedra Bonita MG Mata Atlântica Misto 

Conceição do Mato Dentro  MG Mata Atlântica Misto 

Itabira MG Mata Atlântica Misto 

Chapada dos Guimarães  MT Cerrado Natural  

Nova Xavantina MT Cerrado Misto 

Alfredo SP Mata Atlântica Urbano  

Ribeirão Preto SP Cerrado Urbano  

Cachoeira do Marimbondo SP Mata Atlântica Natural  

São Simão SP Cerrado Misto  

Rio Claro SP Mata Atlântica Urbano 

Cajuru SP Mata Atlântica Misto 

Itajobi SP Cerrado Misto  

Piracaba SP Mata Atlântica Urbano  

São José do Rio Preto SP Cerrado Urbano  
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Análise Estatística 

 

Dados climáticos 

Todos os testes estatísticos foram realizados no programa R (versão 4.0.5), 

utilizando o software RStudio (versão 1.4.1717). Os dados meteorológicos de Temperatura 

(°C) e Precipitação (mm/ano) foram comparados para avaliar se existem diferenças entre os 

domínios de Cerrado e Mata Atlântica e/ou entre os três níveis de urbanização (natural, 

misto e urbano) por ANOVA. Em seguida, as variáveis Temperatura/Precipitação foram 

analisadas em função da interação entre as variáveis ‘Domínio Morfoclimático’ (Cerrado e 

Mata Atlântica) e ‘Urbanização’ (natural, misto, urbano), por meio de ANCOVA 

complementado por Tukey (pacotes car (Fox e Weisberg, 2019) e emmeans (Lenth, 2020)). 

Após a caracterização inicial do perfil térmico e pluviométrico das regiões de interesse, 

testamos a relação entre variáveis climáticas, domínios morfoclimáticos e o grau de 

urbanização e a morfologia dos exemplares de T. catalanensis.  

 

Interação entre Dados Climáticos, Domínios Morfoclimáticos, Grau de Urbanização e 

Morfologia  

Os valores de comprimento rostro-cloacal (CRC) foram transformados em 

logaritmo de base 10, e machos e fêmeas foram analisados separadamente devido ao 

dimorfismo sexual bem documentado na literatura (Pinto et al., 2005; Brandt e Navas, 

2013; Brandt et al., 2016). Todas as demais medidas morfológicas foram transformadas em 

logaritmo de base 10 e corrigidas pelo tamanho corpóreo por meio de regressão log-log 

(método detalhado no Capítulo 1). Inicialmente, testamos relações entre a variação do CRC 

e a temperatura e precipitação, e implementamos uma regressão linear com o objetivo de 

avaliar se o CRC de machos e fêmeas varia em função das variáveis climáticas. 

Complementarmente, testamos associações entre a variação no tamanho corpóreo (CRC) e 

o domínio morfoclimático ou a urbanização, utilizando comparações par-a-par (pacote 

emmeans, ANCOVA complementada por Tukey). As demais variáveis morfológicas foram 

corrigidas pelo CRC, e os resíduos gerados foram redimensionados em uma Análise de 

Componentes Principais - PCA (função prcomp, pacote vegan, Oksanen et al., 2019). 

Selecionamos os Componentes Principais (PCs) com autovalores superiores a 1 e em 
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seguida analisamos os scores da análise separadamente para machos e fêmeas em relação 

às variáveis preditoras ‘Domínios Morfoclimáticos’ (Cerrado e Mata Atlântica), e ‘Grau de 

Urbanização’ (Cerrado: urbano e natural; Mata Atlântica: urbano e natural) com 

visualização do morfoespaço.  

Análises de disparidade morfológica foram implementadas utilizando o pacote 

dispRity (Guillerme, 2018), com o objetivo de mensurar a variação existente em populações 

distribuídas em localidades com diferentes graus de urbanização, em regiões de Cerrado e 

Mata Atlântica. Foram estimadas taxas de disparidade contemporânea a partir dos resíduos 

das variáveis morfológicas (transformadas em log10 e corrigidas pelo tamanho) para cada 

grupo. Os espécimes amostrados foram classificados em quatro categorias, de acordo com o 

grau de urbanização e o domínio morfoclimático: urbano (Cerrado), natural (Cerrado), 

urbano (Mata Atlântica) e natural (Mata Atlântica). A categoria ‘mista’ do índice de 

urbanização foi desconsiderada nas análises de disparidade para evitar confusão na 

interpretação dos resultados, uma vez que espécies classificadas como ‘mistas’ em seu grau 

de urbanização poderiam representar padrões tanto referentes a ambientes urbanos quanto a 

ambientes menos urbanizados. Dessa maneira, foram considerados como ‘Urbanos’ os 

espécimes provenientes de localidades nas quais mais de 80% da região fosse caracterizada 

por pouca cobertura vegetal, alta impermeabilização do solo e ocupada por aglomerados 

urbanos; e como ‘Naturais’ os espécimes coletados em localidades com 80% ou mais da 

área apresentando alta cobertura vegetal, pouca superfície impermeável e fora de 

aglomerados urbanos. A disparidade morfológica foi, portanto, calculada a partir da 

distância entre cada par de morfoespaços (i.e., pairwise distance) ocupado pelos espécimes 

representantes de cada grupo. Machos e fêmeas foram analisados separadamente, e os 

resultados obtidos consideram possíveis diferenças nos padrões observados entre os sexos. 

Devido à baixa amostragem de machos de localidades ‘naturais’ do Cerrado e às limitações 

da própria análise implementada, não foi possível obter o índice de disparidade para 

machos do grupo ‘natural (Cerrado)’. Os resultados consideram os índices de disparidade 

morfológica observados juntamente com os valores corrigidos a partir de 100 permutações 

(bootstraps), dado que as análises de disparidade estão sujeitas a incertezas referentes à 

amostragem. 
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3.3 Resultados 

Áreas de Distribuição e Medidas Morfológicas  

Os espécimes analisados neste capítulo são provenientes de áreas urbanas, naturais e 

mistas localizadas nos estados de Distrito Federal, Mato Grosso, Minas Gerais e São Paulo, 

distribuídos, portanto, em áreas de Cerrado e Mata Atlântica. O mapa da figura 13 ilustra as 

regiões de coleta dos espécimes considerados. As tabelas 12 e 13 congregam as medidas 

morfológicas dos espécimes analisados e os valores de temperatura e precipitação das 

localidades consideradas.    

 

 

Figura 13. Distribuição geográfica dos espécimes avaliados nos domínios de Cerrado e Mata Atlântica e 

áreas de transição (círculos próximos às linhas imaginárias que separam os biomas).  
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Tabela 12. Média e desvio padrão dos registros de taxa de precipitação (mm/ano), temperatura (°C) e 

variáveis morfológicas amostradas nas fêmeas de Tropidurus ‘complexo torquatus’, separados por domínio 

morfoclimático. CE: Cintura escapular; CP: Cintura Pélvica; Cp.: Comprimento; Lg.: Largura; Alt.:Altura; 

CRC: Comprimenro Rostro-Cloacal. 

Fêmeas                   

  Grau de Urbanização - Cerrado 

 Misto Natural Urbano  

Precipitação 114,68 ± 16,61 103,94 ± 22,49 112,89 ± 2,98 

Temperatura 9,45 ± 1,19 9,26 ± 2,92 9,05 ± 0,26 

Mão  6,00 ± 3,06 4,78 ± 0,57 5,08 ± 0,65 

Pé 8,27 ± 1,81 8,27 ± 0,66 7,74 ± 0,69 

Úmero 10,11 ± 1,66 9,79 ± 1,58 9,74 ± 1,01 

Rádio 12,96 ± 2,50 12,95 ± 1,40 12,75 ± 1,09 

Fêmur 20,32 ± 3,83 20,47 ± 1,80 20,20 ± 1,88 

Tíbia 15,56 ± 2,02 14,05 ± 2,02 15,00 ± 1,17 

Largura CE 18,78 ± 2,44 16,96 ± 2,37 18,22 ± 2,13 

Largura CP 15,07 ± 1,78 13,87 ± 2,28 14,47 ± 1,91 

Altura CE 13,84 ± 2,25 13,74 ± 2,32 13,38 ± 1,30 

Altura CP 13,29 ± 2,15 13,36 ± 1,75 12,91 ± 1,27 

Cp. Crânio 20,80 ± 2,87 20,15 ± 2,84 20,24 ± 1,72 

Lg. Crânio 16,27 ± 2,03 15,94 ± 1,86 15,84 ± 1,54 

Alt. Crânio 11,59 ± 1,91 10,85 ± 1,06 10,89 ± 0,98 

Tronco 40,28 ± 5,11 35,51 ± 4,89 38,32 ± 4,02 

CRC 87,45 ± 9,76 82,10 ± 10,30 84,76 ± 8,50 

Cauda 109,43 ± 21,26 115,86 ± 13,80 111,44 ± 15,70 

  Grau de Urbanização - Mata Atlântica 

 Misto Natural Urbano  

Precipitação 123,93 ± 23,80 131,12 ± 17,31 121,00 ± 30,20 

Temperatura 21,31 ± 1,84 19,94 ± 0,72 21,62 ± 1,32 

Mão  5,35 ± 0,88 5,52 ± 0,65 5,59 ± 0,75 

Pé 8,60 ± 1,14 8,50 ± 1,12 9,46 ± 1,53 

Úmero 9,12 ± 0,93 10,27 ± 0,77 10,90 ± 1,31 

Rádio 11,87 ± 1,17 12,94 ± 0,84 14,28 ± 1,55 

Fêmur 19,52 ± 2,20 20,64 ± 2,46 21,32 ± 2,12 

Tíbia 14,21 ± 1,09 15,27 ± 1,52 16,01 ± 1,78 

Largura CE 16,93 ± 2,42 18,88 ± 2,64 19,89 ± 1,94 

Largura CP 13,43 ± 1,11 14,23 ± 2,12 16,46 ± 1,37 

Altura CE 12,75 ± 1,92 13,72 ± 1,81 14,74 ± 1,74 

Altura CP 12,55 ± 2,39 13,40 ± 2,06 13,90 ± 2,13 

Cp. Crânio 20,24 ± 1,32 20,67 ± 2,47 22,09 ± 2,71 

Lg. Crânio 15,14 ± 1,99 16,62 ± 1,59 17,04 ± 2,09 

Alt. Crânio 10,39 ± 1,13 10,91 ± 1,34 12,06 ± 1,44 

Tronco 37,32 ± 4,57 39,38 ± 5,09 40,79 ± 4,25 

CRC 81,34 ± 6,54 86,71 ± 10,79 91,54 ± 9,09 

Cauda 119,90 ± 20,24 124,16 ± 14,70 114,74 ± 25,48 
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Tabela 13. Média e desvio padrão dos registros de taxa de precipitação (mm/ano), temperatura (°C) e 

variáveis morfológicas amostradas nos machos de Tropidurus ‘complexo torquatus’, separados por domínio 

morfoclimático. CE: Cintura escapular; CP: Cintura Pélvica; Cp.: Comprimento; Lg.: Largura; Alt.:Altura; 

CRC: Comprimenro Rostro-Cloacal. 

Machos                   

  Grau de Urbanização - Cerrado 

 Misto Natural Urbano  

Precipitação 121,10 ± 18,04 115,17 ± 35,30 114,67 ± 6,62 

Temperatura 24,50 ± 1,43 24,35 ± 2,78 21,96 ± 0,54 

Mão  6,38 ± 1,31 5,77 ± 0,68 5,99 ± 0,87 

Pé 10,41 ± 2,33 9,95 ± 1,28 9,28 ± 1,29 

Úmero 11,40 ± 2,07 11,19 ± 0,43 11,49 ± 1,42 

Rádio 15,24 ± 2,52 15,66 ± 2,20 16,04 ± 1,85 

Fêmur 24,21 ± 3,62 25,60 ± 4,00 25,21 ± 3,26 

Tíbia 18,05 ± 2,70 17,84 ± 1,94 18,78 ± 2,68 

Largura CE 21,00 ± 3,44 21,47 ± 1,62 22,29 ± 3,27 

Largura CP 16,41 ± 2,45 16,69 ± 0,66 17,04 ± 2,35 

Altura CE 15,96 ± 2,91 16,95 ± 1,83 16,86 ± 2,60 

Altura CP 15,06 ± 2,88 16,48 ± 2,26 15,96 ± 1,85 

Cp. Crânio 24,88 ± 3,76 24,86 ± 4,08 25,68 ± 2,51 

Lg. Crânio 19,62 ± 3,06 20,50 ± 3,21 21,28 ± 3,26 

Alt. Crânio 14,10 ± 2,30 13,90 ± 2,32 14,78 ± 2,32 

Tronco 42,72 ± 6,75 44,72 ± 2,19 45,31 ± 5,88 

CRC 98,25 ± 14,46 101,65 ± 7,94 102,17 ± 10,65 

Cauda 125,08 ± 22,09 134,07 ± 2,43 135,06 ± 16,73 

  Grau de Urbanização - Mata Atlântica 

 Misto Natural Urbano  

Precipitação 129,47 ± 17,70 105,72 ± 16,62 144,87 ± 19,95 

Temperatura 21,73 ± 1,62 20,25 ± 0,50 22,26 ± 0,80 

Mão  7,46 ± 1,02 6,14 ± 0,80 6,42 ± 0,98 

Pé 11,33 ± 1,43 10,81 ± 1,14 10,44 ± 1,24 

Úmero 12,95 ± 1,79 11,62 ± 0,84 11,96 ± 1,74 

Rádio 17,13 ± 1,67 15,25 ± 2,13 15,41 ± 1,67 

Fêmur 28,50 ± 2,96 25,16 ± 4,60 25,98 ± 3,24 

Tíbia 20,08 ± 2,18 18,00 ± 2,38 18,14 ± 2,30 

Largura CE 26,69 ± 3,07 21,43 ± 5,56 23,19 ± 3,02 

Largura CP 18,98 ± 2,21 16,73 ± 3,22 18,31 ± 2,16 

Altura CE 19,17 ± 3,45 17,38 ± 2,44 16,89 ± 2,53 

Altura CP 18,99 ± 4,44 15,90 ± 3,25 15,80 ± 2,68 

Cp. Crânio 29,24 ± 4,25 23,86 ± 4,59 26,15 ± 3,68 

Lg. Crânio 24,17 ± 3,20 20,38 ± 3,39 20,71 ± 3,44 

Alt. Crânio 15,77 ± 1,97 14,21 ± 1,90 14,53 ± 2,30 

Tronco 52,61 ± 4,89 42,79 ± 10,75 46,16 ± 5,10 

CRC 117,60 ± 11,82 98,13 ± 17,15 104,28 ± 12,26 

Cauda 153,74 ± 20,00 149,64 ± 28,53 136,61 ± 21,13 
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Dados Climáticos 

Os índices de temperatura e taxa de precipitação diferiram entre as regiões de 

Cerrado e Mata Atlântica; especificamente, as regiões de Cerrado apresentam maiores 

médias térmicas (F=74,177, p<0,001), enquanto as regiões de Mata Atlântica apresentaram 

maiores taxas de precipitação (F=37,309, p<0,001, Tabela 14 e Figura 14). Na comparação 

entre os graus de urbanização, foram observados registros de temperatura mais alta nas 

áreas consideradas ‘mistas’ e temperaturas mais baixas nas áreas ‘naturais’ (Tabela 14, 

Figura 14). Interessantemente, observamos menor variação térmica na região ‘urbana’. O 

ambiente considerado ‘misto’ apresentou menor taxa de precipitação, contrastando com o 

ambiente ‘urbano’, caracterizado por maior taxa de precipitação (Tabela 14, Figura 14).  

 

Figura 14. Comparação entre a taxa de precipitação (mm/ano) e temperatura (°C) nos domínios de Cerrado e 

Mata Atlântica (parte superior) e em relação aos índices de urbanização (parte inferior) das localidades de 

coleta dos lagartos utilizados nesse estudo.  

 

A análise de covariância sugeriu que temperatura e precipitação variam quando 

testamos a interação dos domínios morfoclimáticos com os índices de urbanização 

(Temperatura: F=58,223, p<0,001; Precipitação: F=4.877, p=0,008; ver Figura 15). Valores 

de significância das análises par-a-par são apresentados na tabela 14.  
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Tabela 14. Comparação par-a-par (Ancova complementado por Tukey) da interação entre os domínios 

morfoclimáticos (Cerrado e Mata Atlântica) e os índices de urbanização. Regiões de urbanização que foram 

diferentes dentro do domínio morfoclimático em que se localizam estão destacadas em negrito (p<0,05). 

  Temperatura  Precipitação  

 Cerrado   

 p 

Misto - Natural 0,810 0,221 

Misto - Urbano <0,001 0,390 

Natural - Urbano <0,001 0,729 

Mata Atlântica   

 p 

Misto - Natural 0,001 0,860 

Misto - Urbano 0,222 0,015 

Natural - Urbano <0,001 <0,001 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

Figura 15. Comparações da temperatura média (parte superior) e taxa de precipitação média (parte inferior) 

observada nos ambientes considerados misto, natural e urbano, nos domínios morfoclimáticos de Cerrado e 

Mata Atlântica. Foram observadas diferenças na temperatura média registrada entre ambientes ‘misto x 

urbano’ e ‘natural x urbano’ das localidades pertencentes ao domínio de Cerrado, e entre os ambientes ‘misto 

x natural’ e ‘natural x urbano’ das áreas de Mata Atlântica. As taxas de precipitação não diferiram nas regiões 

urbanas, naturais e mistas de Cerrado, mas índices pluviométricos maiores foram observados em ambientes 

urbanos de Mata Atlântca em comparação com os ambientes naturais e mistos desse domínio morfoclimático.  
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Interação entre Dados Climáticos, Domínios Morfoclimáticos, Grau de Urbanização e 

Morfologia  

 Variações no tamanho corpóreo podem ocorrer em função das taxas de precipitação 

e temperatura de determinadas localidades, pois esses parâmetros podem influenciar fatores 

como disponibilidade de alimentos e temperatura operacional empregada no forrageio, por 

exemplo (Brandt e Navas, 2011). Por essa razão, optamos por investigar possíveis 

correlações envolvendo a variação do CRC de machos e fêmeas em relação às taxas de 

precipitação e temperatura exclusivamente, sem considerar a interação com os domínios 

morfoclimáticos e índices de urbanização. Nossos resultados sugerem que o CRC de 

machos diminui conforme o aumento da temperatura (F=4,306; p=0,040), enquanto o CRC 

das fêmeas permanece estável (F=0,106; p=0,745). O contrário foi observado com relação 

aos índices de precipitação, em que observamos que variações no CRC não parecem 

relacionadas com esse parâmetro ambiental nos machos (F=0,036; p=0,849), enquanto as 

fêmeas parecem apresentar valores de tamanho corpóreo levemente maiores em locais com 

maior taxa de precipitação, apesar da correlação entre CRC e precipitação não 

estatisticamente significante (F=2,140; p=0,147; Figura 16).  

 

 

Figura 16. Relação entre CRC (log) e a temperatura média (A) ou a taxa de precipitação média (B) 

registradas nas localidades de coleta dos espécimes incluídos neste estudo. Pontos em roxo representam 

fêmeas e pontos em verde correspondem a machos. Só foi identificada uma correlação significante entre o 

CRC e a temperatura nos machos, em que se observou uma relação inversamente proporcional: o CRC parece 

ser menor nas localidades com maior temperatura média.  
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A temperatura e a precipitação diferem entre Cerrado e Mata Atlântica e, portanto, 

prosseguimos com as análises considerando os domínios morfoclimáticos e o grau de 

urbanização correspondente às localidades de coleta dos lagartos. Observamos que o CRC 

dos machos de T. catalanensis diferiu estatisticamente entre regiões consideradas mistas 

pertencentes ao domínio de Mata Atlântica e Cerrado, sendo observados os maiores valores 

de CRC nas áreas mistas de Mata Atlântica (Tabela 15, Figura 17). Não observamos 

diferenças no CRC das fêmeas entre nenhuma das comparações realizadas.  

 

Tabela 15. Comparações par-a-par dos valores de CRC (em log) dos machos de T. catalanensis provenientes 

de regiões urbanas, naturais e mistas de Cerrado e Mata Atlântica. Foram observadas diferenças no tamanho 

corpóreo apenas em comparações do CRC dos machos coletados em regiões consideradas mistas no Cerrado e 

Mata Atlântiva. Valor de significância p<0,005 destacado em negrito; EP = erro padrão.   

 

CRC - Machos estimate EP t-ratio p 

Cerrado Misto - Mata Atlântica Misto            0,18 0,05 -3,32 0,01 

Cerrado Misto - Cerrado Natural -0,04 0,07 -0,53 0,99 

Cerrado Misto - Mata Atlântica Natural 0,00 0,05 0,06 1,00 

Cerrado Misto - Cerrado Urbano -0,04 0,04 -0,89 0,94 

Cerrado Misto - Mata Atlântica Urbano -0,06 0,03 -1,98 0,35 

Mata Atlântica Misto - Cerrado Natural 0,14 0,08 1,61 0,58 

Mata Atlântica Misto - Mata Atlântica Natural 0,19 0,06 2,76 0,07 

Mata Atlântica Misto - Cerrado Urbano 0,14 0,05 2,46 0,14 

Mata Atlântica Misto - Mata Atlântica Urbano 0,12 0,05 2,35 0,18 

Cerrado Natural - Mata Atlântica Natural 0,04 0,08 0,52 0,99 

Cerrado Natural - Cerrado Urbano 0,00 0,08 0,03 1,00 

Cerrado Natural - Mata Atlântica Urbano -0,02 0,07 -0,29 1,00 

Mata Atlântica Natural - Cerrado Urbano -0,04 0,05 -0,72 0,97 

Mata Atlântica Natural - Mata Atlântica Urbano -0,06 0,05 -1,33 0,76 

Cerrado Urbano - Mata Atlântica Urbano -0,02 0,03 -0,66 0,98 
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Figura 17. Comparação do CRC (log) entre domínios morfoclimáticos de Cerrado e Mata Atlântica e entre 

graus de urbanização. Apenas os machos de regiões mistas diferiram no CRC, sendo que aqueles de regiões 

mistas de Mista Atlântica apresentam maior tamanho corpóreo.  

 

 

Diferentes padrões de variação morfológica em populações de Tropidurus 

catalanensis foram observados em áreas urbanas, quando comparadas com áreas naturais. 

Tanto em machos quanto em fêmeas, observamos menor disparidade em áreas urbanas, 

tanto no Cerrado quanto na Mata Atlântica (Tabelas 16 e 17). Entre as fêmeas, foram 

observadas diferenças significativas (p>0,05) entre todos os grupos, exceto entre 

populações de áreas urbanas do Cerrado e populações de áreas urbanas da Mata Atlântica 

(p=0,15; Figura 18). Já entre os machos, todos os três grupos representados nas análises – 

urbano (Cerrado), urbano (Mata Atlântica) e natural (Mata Atlântica) – diferiram quanto à 

disparidade morfológica entre seus representantes (Figura 18). Quando os índices foram 

corrigidos por permutações, considerando possíveis efeitos do tamanho da amostra, os 

mesmos padrões foram recuperados, exceto entre fêmeas de localidades do Cerrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

81 
 

Tabela 16. Índices de disparidade morfológica contemporânea das fêmeas 

amostradas neste estudo. Disparidade (dada pela distância entre pares de 

elementos de cada grupo, i.e., pairwise-distance) observada e boostrapped (100 

permutações) são representadas. O número de espécimes considerado em cada 

um dos grupos também é indicado (n). Maiores valores de disparidade indicam 

maior variação morfológica dentro do grupo ecológico considerado (Natural 

[Cerrado/Mata Atlântica], urbano [Cerrado/Mata Atlântica]). 

 

  

n 

Disparidade 

(observada) 

Disparidade 

(bootstrapped) 

Natural (Cerrado) 6 0,198 0,172 

Urbano (Cerrado) 20 0,188 0,185 

Natural (Mata Atlântica) 17 0,211 0,206 

Urbano (Mata Atlântica) 14 0,206 0,195 

 

 
Tabela 17. Índices de disparidade morfológica contemporânea dos machos 

amostrados neste estudo. Disparidade (dada pela distância entre pares de 

elementos de cada grupo, i.e., pairwise-distance) observada e boostrapped (100 

permutações) são representadas. O número de espécimes considerado em cada 

um dos grupos também é indicado (n). Maiores valores de disparidade indicam 

maior variação morfológica dentro do grupo ecológico considerado (Natural 

[Cerrado/Mata Atlântica], urbano [Cerrado/Mata Atlântica]).  

 

  

n 

Disparidade 

(observada) 

Disparidade 

(bootstrapped) 

Urbano (Cerrado) 14 0,180 0,178 

Natural (Mata Atlântica) 9 0,232 0,208 

Urbano (Mata Atlântica) 56 0,154 0,154 

 

 

 

Figura 18. Índices de disparidade morfológica em T. catalanensis machos e fêmeas das regiões urbano 

(Cerrado), urbano (Mata Atlântica), natural (Cerrado) e natural (Mata Atlântica). Maior disparidade foi 

identificada nos machos do ambiente natural (Mata Atlântica). Em todos os cenários, a disparidade 

morfológica obervada diferiu entre todas as regiões e domínios morfoclimáticos, exceto entre fêmeas de área 

urbana de Cerrado e aquelas de Mata Atlântica.  
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A variação morfológica intraespecífica de T. catalensis pode ser observada no 

morfoespaço composto por amostragens de áreas urbanas, naturais e mistas de Cerrado e 

Mata Atlântica (Figura 19). Embora haja sobreposição em alguns pontos, foi possível 

observar tendências e diferenças nas distribuições que representam cada índice de 

urbanização e seu respectivo domínio morfoclimático. Nos machos, os pontos aparecem 

mais agrupados na representação Urbana de Cerrado (pontos em verde), e maior variação 

ocorrendo nos pontos que representam espécimes de áreas naturais e urbanas de Mata 

Atlântica. Nas fêmeas, a variação intraespecífica parece ser mais homogênea entre os 

domínios morfoclimáticos e graus de urbanização, porém com maior variância entre os 

pontos nas amostras Urbanas de Cerrado (pontos em verde). Os autovalores de cada 

componente retido podem ser visualizados nas tabelas 18 e 19. 

 

Tabela 18. Resultados da análise de Componentes Principais (PCA) da morfologia de machos de T. 

catalanensis, com indicação dos autovalores (eigenvalues) e a porcentagem de variância explicada por cada 

componente retido. Os loadings com maior contribuição para o PC estão assinalados em negrito. 

 

Machos 

Loadings PC1 PC2 PC3 PC4 

Altura Crânio -0,37 0,03 -0,14 -0,34 

Largura Crânio -0,30 0,11 0,07 -0,37 

Comp. Crânio -0,18 0,07 0,60 0,08 

Mão -0,23 0,00 -0,19 0,45 

Pé -0,31 0,10 -0,15 0,41 

Úmero -0,30 0,02 -0,28 0,25 

Rádio -0,26 0,03 0,36 0,02 

Fêmur -0,23 0,26 0,36 0,11 

Tíbia -0,24 -0,15 0,02 0,28 

Largura CE -0,02 0,60 0,11 0,05 

Largura CP 0,08 0,61 -0,15 -0,09 

Altura CE -0,41 -0,02 -0,18 -0,28 

Altur CP -0,34 -0,02 -0,24 -0,20 

Tronco 0,20 0,37 -0,30 0,06 

Cauda -0,01 0,01 -0,03 0,30 

Eigenvalues 2,02 1,35 1,23 1,12 

(% variância explicada) 27,24% 22,19% 10,01% 8,40% 
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Tabela 19. Resultados da análise de Componentes Principais (PCA) da morfologia de fêmeas de T. 

catalanensis, com indicação dos autovalores (eigenvalues) e a porcentagem de variância explicada por cada 

componente retido. Os loadings com maior contribuição para o PC estão assinalados em negrito. 

 

Fêmeas 

Loadings PC1 PC2 PC3 PC4 

Altura Crânio -0,40 -0,06 0,08 -0,06 

Largura Crânio -0,34 0,16 -0,37 -0,05 

Comp. Crânio -0,17 0,07 -0,02 0,53 

Mão -0,21 0,37 -0,22 0,16 

Pé -0,14 0,39 0,31 0,14 

Úmero -0,09 0,34 0,20 -0,30 

Rádio -0,32 0,20 0,16 0,19 

Fêmur -0,25 -0,16 -0,22 -0,45 

Tíbia -0,33 -0,12 0,01 -0,12 

Largura CE -0,16 -0,32 -0,44 0,25 

Largura CP -0,21 -0,30 0,15 0,44 

Altura CE -0,38 -0,18 0,22 -0,20 

Altur CP -0,31 -0,24 0,12 -0,12 

Tronco 0,17 -0,23 -0,23 0,00 

Cauda -0,07 0,37 -0,51 -0,04 

Eigenvalues 2,09 1,41 1,27 1,07 

% variância explicada 29,24% 13,25% 10,79% 7,63% 
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Figura 19. Componentes principais que retiveram a maior proporção da variação dos dados plotados em 

conjunto com o domínio morfoclimático e grau de urbanização, para machos e fêmeas: natural (CE: Cerrado), 

urbano (CE: Cerrado), natural (MA: Mata Atlântica), urbano (MA: Mata Atlântica).  
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3.4 Discussão  

  

O número crescente de estudos avaliando parâmetros ecológicos, genéticos e 

fenotípicos em animais que ocupam ambientes urbanos e, portanto, que vivenciaram 

rápidas alterações em seu habitat original, reflete um esforço para entender as possíveis 

consequências funcionais de novos ambientes na determinação do perfil fenotípico em 

populações de espécies nativas, especialmente em contextos urbanos (Rivkin et al., 2019; 

Winchell et al., 2018). As respostas das espécies aos desafios do ambiente são distintas, e 

muitas características fenotípicas covariam com diversos elementos bióticos, abióticos e 

temporais (Guillerme, 2018). Neste capítulo, avaliamos associações entre parâmetros 

morfológicos e componentes ambientais em populações de Tropidus do ‘complexo 

torquatus’ amostradas em localidades estruturalmente distintas, considerando fatores como 

temperatura, precipitação e grau de urbanização.  

Nossa série de registros incorporou grande número de espécimes coletados entre 

1960 e 2015 em áreas pertencentes aos domínios climáticos de Cerrado e Mata Atlântica, e 

as localidades foram classificadas como urbanas, naturais ou mistas. Os registros 

meteorológicos confirmaram diferenças climáticas entre áreas de Cerrado e Mata Atlântica, 

e também sugeriram diferenças na temperatura e precipitação entre áreas consideradas 

naturais, mistas e urbanizadas. Diferenças nessas condições ambientais podem impactar a 

dinâmica populacional porque combinam-se com elementos do habitat (e.g., sombras, 

abundância de árvores, quantidade de contruções) e consequentemente são fatores 

relevantes em estudos ecomorfológicos (Bock, 1994). Os padrões identificados podem ser 

interpretados à luz de relações ecológicas como disponibilidade de recursos (produtividade 

primária), competição e alocação de energia, este último especialmente relevante para as 

fêmeas por eventualmente expressar possíveis compromissos (tradeoffs) entre crescimento 

e reprodução decorrentes do gasto de energia alocado para produção de ovos (Fitch, 1981). 

Apesar da análise de regressão sugerir uma associação entre tamanho corpóreo e taxas de 

precipitação para fêmeas de Tropidurus, não foram identificadas relações estatisticamente 

significantes nos índices pluviométricos registrados ao longo dos anos. 

Estudos recentes identificaram relações entre a diminuição no tamanho corpóreo e 

incrementos na temperatura ambiental (ver Bestion et al., 2015), mas algumas espécies de 
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lagartos parecem exibir padrões semelhantes aos reportados aqui para Tropidurus. Por 

exemplo, os lagartos Urosaurus ornatus do deserto de Sonora (Arizona)  não apresentam 

tendência específica de variação no tamanho corpóreo que possa ser associada a variações 

na temperatura, apesar do aumento na temperatura global nos últimos 100 anos (Miles, 

2018). Neste mesmo estudo, foi observado que o tamanho de lagartos machos aumentou 

com o passar dos anos, um padrão oposto à tendência relatada no presente capítulo para 

lagartos Tropidurus. É possível que as relações hierárquicas presentes nos haréns de T. 

catalanensis influenciem padrões no tamanho corpóreo, pois o tamanho dos machos que 

compõem o harém podem diferir segundo a territorialidade, com machos dominantes 

apresentando maior tamanho do que os demais indivíduos do harém (Kohlsdorf et al., 2006; 

Rodrigues e Kohlsdorf, 2019). 

As análises realizadas nesse capítulo apontam diferenças nos machos em relação ao 

grau de urbanização no Cerrado e na Mata Atlântica, e a análise de disparidade sugere 

maior variação morfológica entre as áreas urbanizadas de Cerrado e Mata Atlântica. 

Especificamente, populações de Tropidurus distribuídas em áreas urbanas apresentam 

menor variação morfológica entre seus representantes, o que pode refletir demandas 

ambientais mais restritas nesses ambientes do que em áreas naturais. Comunidades urbanas 

são frequentemente dominadas por um número relativamente pequeno de espécies capazes 

de explorar novos recursos ecológicos associados à urbanização (Forman, 2014). Nesse 

contexto, é necessário considerar as alterações no microhabitat, a disponibilidade de 

recursos e os diferentes desafios impostos pela urbanização, especialmente porque algumas 

configurações urbanas que incorporam condições ecológicas acessíveis podem funcionar 

como novos nichos (Winchell et al., 2020). Estudos comparando condições naturais e 

urbanas admitem que ambientes urbanizados podem ser mais homogêneos em termos de 

disponibilidade de recursos (refúgios, disponibilidade de comida, área livre para 

locomoção) e eventualmente mais restritivos em termos de sobrevivência, uma vez que os 

animais enfrentam novos predadores e condições adversas, como animais domésticos e 

acidentes rotineiros (Groffman et al., 2014; Rivkin, 2019).   

 O padrão de disparidade morfológica identificada nesse trabalho - maior disparidade 

em áreas naturais e menor em áreas urbanas - pode estar relacionado ao regime de seleção 

imposto por ambientes naturais em contraste com aqueles urbanizados. As frequências de 



 

87 
 

fenótipos em determinada população podem distribuir-se ao longo de um gradiente 

contendo ótimos e subótimos (Grenier et al., 2016). Um ambiente mais próximo das 

condições naturais poderia ser mais permissivo e, portanto, acomodar maior variação 

fenotípica. Assim, uma distribuição mais heterogênea de fenótipos poderia ocupar 

diferentes contextos ecológicos e refletir relações ecomorfológicas associadas à ocupação 

de diferentes microhabitats (ver Losos, 2009, para contextos semelhantes envolvendo 

Anolis das ilhas caribenhas). Em contrapartida, ambientes mais restritivos e que mudam 

constantemente ou drasticamente, como regiões urbanizadas, podem favorecer perfis que 

não ocupam os extremos da curva de distribuição de frequências, eliminando variações 

marginais (ótimas e subótimas) da população ao favorecer fenótipos mais específicos, o que 

resultaria em uma distribuição fenotípica mais heterogênea. 

 Estudos como esse contribuem tanto para estudos de dinâmica populacional e 

evolução fenotípica quanto para avaliação dos impactos da urbanização em populações 

naturais. A disparidade morfológica entre áreas urbanas e naturais de Cerrado e Mata 

Atlântica refletem associações ecomorfológicas da espécie que resgatam sua história 

evolutiva, dada a variação morfológica diferencial em cada domínio climático, ao mesmo 

tempo em que sugerem a propensão da espécie em permanecer em sítios urbanos durante o 

processo de crescimento da cidade. 
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Discussão Geral 

______ 
 

Entre os parâmetros ambientais que geralmente afetam o 

desenvolvimento embrionário, a temperatura é provavelmente uma das 

variáveis mais relevantes no estabelecimento do fenótipo (Angilletta, 2009). 

Mudanças no perfil de um conjunto de fenótipos podem ter importantes 

consequências evolutivas, uma vez que a variação fenotípica é a matéria fundametal para 

a Seleção (Stearns, 1989). As fontes de variação entre os organismos podem ser expressas 

por meio alterações na plasticidade do fenótipo que se refletem em normas de reação, o que 

realça a importância de se entender o efeito de componentes ambientais durante todos os 

estágios de vida de um organismo (Refsnider et al. 2019; Singh et al. 2020).  

As relações térmicas em répteis têm recebido atenção crescente da comunidade 

científica nas últimas décadas, um reflexo das preocupações com possíveis impactos do 

aquecimento global na biodiversidade (por exemplo, Moritz e Agudo, 2013; Diele-Viegas e 

Rocha, 2018; Diele-Viegas et al., 2020, Taylor et al., 2021). O conjunto de fatores 

antrópicos que aceleram as mudanças climáticas inclui a urbanização, um processo que 

impõe mudanças mais rápidas e radicais nos regimes térmicos experimentados por 

vertebrados ectotermos. A expansão de centros urbanos envolve a substituição de áreas 

vegetadas por superfícies impermeáveis, mudanças estruturais nos componentes do habitat 

e consequentes alterações na temperatura e regimes hidrológicos, o que pode desafiar a 

permanência de algumas espécies em sua distribuição original porque diferenças nos 

parâmetros ambientais entre locais urbanos e naturais podem representar pressões seletivas 

distintas (Winchell et al., 2016).  

A presente Tese de Doutorado avaliou relações entre parâmetros ambientais e 

variações fenotípicas em lagartos Tropidurus do ‘complexo torquatus’, com foco em T. 

catalanensis, uma espécie encontrada em altas densidades em diversas cidades brasileiras. 

Consideramos como ambiente tanto diferentes temperaturas de incubação durante o 

desenvolvimento embrionário (capítulos 1 e 2) quanto parâmetros climáticos e índices de 

urbanização (capítulo 3). Especificamente no primeiro capítulo, demonstramos que 

variações na temperatura durante o desenvolvimento embrionário alteram o fenótipo 
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morfológico de T. catalanensis, produzindo neonatos com tamanho corpóreo maior em 

ambientes de desenvolvimento mais quentes (30°C). Também demonstramos a influência 

da temperatura de desenvolvimento no tempo de incubação (duração maior nos embriões 

mantidos a 24°C) e sobrevivência (maior sucesso de eclosão a 30°C e regimes extremos 

como 36°C incompatíveis o desenvolvimento nessa espécie). 

O segundo capítulo avaliou o efeito das manipulações das temperaturas de 

desenvolvimento na sensibilidade térmica da locomoção e suas relações morfofuncionais 

em T. catalanensis. Os resultados sugerem que a temperatura durante o desenvolvimento 

influencia pontualmente a sensibilidade térmica dos juvenis em corridas realizadas na 

orientação vertical e horizontal. Embora desempenho locomotor pareça ser mais sensível a 

variações na temperatura ambiental (temperaturas de teste, nesse capítulo) em juvenis que 

se desenvolveram em temperaturas mais amenas (24oC) e o perfil morfológico seja 

sutilmente diferente entre lagartos provenientes de ambientes de desenvolvimento distintos 

(patas mais longas e tronco e cauda mais curtos nos animais incubados a 24oC), as 

associações forma-função nessa espécie aparentemente permanecem estáveis mesmo diante 

da manipulação das temperaturas de incubação. Essa estabilidade das relações 

morfofuncionais pode ser um fator relevante para a permanência dessa espécie em regiões 

urbanizadas. 

O terceiro capítulo abordou as implicações de algumas das relações postuladas nos 

capítulos anteriores em populações de Tropidurus do ‘complexo torquatus’ encontradas em 

cidades brasileiras que foram construídas em áreas originalmente de Cerrado e Mata 

Atlântica. Os resultados sugerem uma relação entre o tamanho corpóreo de machos e 

fêmeas e variáveis ambientais como temperatura e precipitação. A disparidade morfológica 

desses animais parece maior em áreas naturais em comparação com áreas urbanizadas, 

sugerindo que ambientes urbanizados restringem a variação fenotípica nessa espécie, ao 

favorecer fenótipos morfológicos mais específicos. Aparentemente, há um efeito da região 

em que as cidades são construídas, pois identificamos interações entre grau de urbanização 

e domínio morfoclimático nos perfis fenotípicos de lagartos Tropidurus. 

Embora a maioria dos estudos com espécies de lagartos que ocorrem em ambientes urbanos 

não considere o desenvolvimento embrionário, esta é uma janela ontogenética relevante 

porque a escolha de microhabitats favoráveis para a oviposição pode amenizar efeitos 
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adversos impostos por condições ambientais específicas para o desenvolvimento de 

embriões (Shine e Harlow, 1996; Li et al., 2018), como aquelas derivadas da urbanização. 

Os estágios iniciais de desenvolvimento são cruciais no estabelecimento fenotípico, e 

refletem diferentes morfologias conforme as normas de reação são reveladas (West-

Eberhard, 2008). Nesse sentido, compreender relações com o ambiente de desenvolvimento 

passa a ser ainda mais importante quando essas associações são avaliadas sob a ótica da 

funcionalidade do fenótipo estabelecido e no contexto de ambientes em rápida mudança 

decorrente de ações antrópicas. A plasticidade do fenótipo ao nascer e seu reflexo do 

desempenho locomotor dos juvenis de lagartos Tropidurus reforça, em última instância, a 

relação entre o ambiente em que um embrião se desenvolve e os componentes mais 

essenciais do fitness. A união dos conceitos abordados com observações registradas de 

populações naturais permite acessar aspectos ecomorfológicos que podem não ser tão 

evidentes em animais desenvolvidos em condições experimentais, contribuindo para uma 

visão ampliada da relação entre desenvolvimento, ecologia e evolução.  

O estudo das interações entre os organismos e o ambiente no contexto da 

urbanização permite qualificar e quantificar os efeitos da expansão dos centros urbanos na 

biodiversidade, contribuindo inclusive para ações de conservação (Bradley e Altizer, 2007; 

McKinney, 2008), mas também permite inferir respostas de algumas espécies a contextos 

urbanos que podem representar oportunidades para ocupação de novos nichos ecológicos 

(Eriksson, 2013). As relações ecomorfológicas associadas a ambientes em mudança 

compõe uma temática ainda em construção para T. catalanensis e outras espécies do 

‘complexo torquatus’. Lagartos da espécie T. catalanensis são notadamente ótimos 

sistemas biológicos para o estudo dos impactos da urbanização, dado seu sucesso de 

ocupação de nichos urbanos (Rand e Rand, 1966); dentre os tópicos que podem ser 

acessados no estudo da adaptação ao ambiente urbano destacam-se a produção de variação 

fenotípica (seja morfológica, comportamental ou fisiológica) e as possíveis vantagens 

adaptativas decorrentes dessa plasticidade.  

O foco dessa Tese de Doutorado pautou-se na observação da produção de variação 

desencadeada por diferentes regimes térmicos de desenvolvimento e seu impacto funcional 

na locomoção de lagartos, com extrapolação para a relevância do domínio morfoclimático 

no qual as cidades estão sendo construídas para essa discussão. Concluímos que a espécie 
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T. catalanensis parece congregar uma série de características que permite sua permanência 

em ambientes constantemente modificados por ações antrópicas, apresentando flexibilidade 

de adaptação e adequação eventualmente relacionadas com sua plasticidade fenotípica que 

podem representar vantagens adaptativas no contexto de mudanças climáticas.   
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MATERIAL SUPLEMENTAR  

 

CAPÍTULO 1 

___ 

 

Gráfico simples comparando as medidas morfológicas entre as duas temperaturas de 

desenvolvimento para visualização do comportamento dos dados; essa figura contém dados 

brutos que não foram corrigidos pelo tamanho corpóreo em abordagem alométrica (Figura 

suplementar 1). 

 

Figura Suplementar 1. Gráfico comparativo das 16 medidas morfológicas (mm) realizadas nos 70 neonatos 

de T. catalanensis. Dados sem correção pelo tamanho corpóreo.  
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CAPÍTULO 3 

___ 

 

 Informações sobre Coleções Herpetológicas: 

 

Tabela Suplementar 1. Identificação (voucher) de todos os espécimes de Tropidurus ‘complexo torquatus’ 

utilizados neste capítulo.  
Identificação Coleção Sexo Localidade Estado Década Bioma Urbanização 

06216 CHUNB Fêmea Brasília DF 1990 Cerrado Urbano 

06217 CHUNB Macho Brasília DF 1990 Cerrado Urbano 

06218 CHUNB Macho Brasília DF 1990 Cerrado Urbano 

06652 CHUNB Macho Brasília DF 1990 Cerrado Urbano 

06656 CHUNB Fêmea Brasília DF 1990 Cerrado Urbano 

06658 CHUNB Fêmea Brasília DF 1990 Cerrado Urbano 

07289 CHUNB Fêmea Brasília DF 1990 Cerrado Urbano 

07295 CHUNB Macho Brasília DF 1990 Cerrado Urbano 

07299 CHUNB Fêmea Brasília DF 1990 Cerrado Urbano 

07301 CHUNB Macho Brasília DF 1990 Cerrado Urbano 

07302 CHUNB Macho Brasília DF 1990 Cerrado Urbano 

07304 CHUNB Fêmea Brasília DF 1990 Cerrado Urbano 

07306 CHUNB Fêmea Brasília DF 1990 Cerrado Urbano 

07306 CHUNB Fêmea Brasília DF 1990 Cerrado Urbano 

07926 CHUNB Fêmea Brasília DF 1990 Cerrado Urbano 

08865 CHUNB Macho Brasília DF 1990 Cerrado Urbano 

10087 CHUNB Macho Brasília DF 1990 Cerrado Urbano 

36286 CHUNB Fêmea Brasília DF 1990 Cerrado Urbano 

1064 PUCMINAS Macho Itabira MG 1980 Mata Atlântica Misto 

1841 PUCMINAS Fêmea Irapé MG 2000 Cerrado Natural 

3957 PUCMINAS Fêmea Guanhães MG 1990 Mata Atlântica Misto 

4282 PUCMINAS Fêmea Belo Horizonte MG 2010 Mata Atlântica Urbano 

4286 PUCMINAS Fêmea Belo Horizonte MG 2010 Mata Atlântica Urbano 

4288 PUCMINAS Fêmea Belo Horizonte MG 2010 Mata Atlântica Urbano 

4289 PUCMINAS Fêmea Belo Horizonte MG 2010 Mata Atlântica Urbano 

4304 PUCMINAS Fêmea Santa Bárbara MG 2010 Mata Atlântica Misto 

4327 PUCMINAS Macho Belo Horizonte MG 2010 Mata Atlântica Urbano 

4328 PUCMINAS Macho Belo Horizonte MG 2010 Mata Atlântica Urbano 

4329 PUCMINAS Macho Belo Horizonte MG 2010 Mata Atlântica Urbano 

4331 PUCMINAS Macho Mariana MG 2010 Mata Atlântica Misto 

4425 PUCMINAS Macho Belo Horizonte MG 2010 Mata Atlântica Urbano 

4426 PUCMINAS Macho Belo Horizonte MG 2010 Mata Atlântica Urbano 

4428 PUCMINAS Macho Belo Horizonte MG 2010 Mata Atlântica Urbano 

4435 PUCMINAS Fêmea Belo Horizonte MG 2010 Mata Atlântica Urbano 

4441 PUCMINAS Fêmea Belo Horizonte MG 2010 Mata Atlântica Urbano 
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4443 PUCMINAS Macho Belo Horizonte MG 2010 Mata Atlântica Urbano 

4493 PUCMINAS Macho Belo Horizonte MG 2010 Mata Atlântica Urbano 

4495 PUCMINAS Macho Belo Horizonte MG 2010 Mata Atlântica Urbano 

4497 PUCMINAS Macho Belo Horizonte MG 2010 Mata Atlântica Urbano 

4498 PUCMINAS Macho Belo Horizonte MG 2010 Mata Atlântica Urbano 

4499 PUCMINAS Macho Belo Horizonte MG 2010 Mata Atlântica Urbano 

4525 PUCMINAS Macho Belo Horizonte MG 2010 Mata Atlântica Urbano 

4581 PUCMINAS Macho Belo Horizonte MG 2010 Mata Atlântica Urbano 

4609 PUCMINAS Fêmea Abre Campo MG 2000 Mata Atlântica Misto 

4624 PUCMINAS Macho Belo Horizonte MG 2010 Mata Atlântica Urbano 

5518 PUCMINAS Fêmea João Monlevarde MG 2010 Mata Atlântica Misto 

5670 PUCMINAS Macho Pedra Bonita MG 2010 Mata Atlântica Misto 

5693 PUCMINAS Macho Conceição do Mato Dentro MG 2010 Mata Atlântica Misto 

5704 PUCMINAS Macho Itabira MG 2000 Mata Atlântica Misto 

46231 CHUNB Fêmea Alto Caparaó MG 2000 Mata Atlântica Natural 

46232 PUCMINAS Macho Alto Caparaó MG 2000 Mata Atlântica Natural 

46239 CHUNB Fêmea Alto Caparaó MG 2000 Mata Atlântica Natural 

46240 PUCMINAS Macho Alto Caparaó MG 2000 Mata Atlântica Natural 

46361 CHUNB Fêmea Alto Caparaó MG 2000 Mata Atlântica Natural 

46362 CHUNB Fêmea Alto Caparaó MG 2000 Mata Atlântica Natural 

46363 CHUNB Fêmea Alto Caparaó MG 2000 Mata Atlântica Natural 

55901 MZUSP Fêmea Caparaó Velho MG 1980 Mata Atlântica Natural 

55902 MZUSP Fêmea Caparaó Velho MG 1980 Mata Atlântica Natural 

55903 MZUSP Fêmea Caparaó Velho MG 1980 Mata Atlântica Natural 

55904 MZUSP Fêmea Caparaó Velho MG 1980 Mata Atlântica Natural 

55907 MZUSP Fêmea Caparaó Velho MG 1980 Mata Atlântica Natural 

55911 MZUSP Fêmea Caparaó Velho MG 1980 Mata Atlântica Natural 

55922 MZUSP Fêmea Pq. Nacional do Caparaó MG 1980 Mata Atlântica Natural 

57502 MZUSP Fêmea Itambé do Mato Dentro MG 1980 Cerrado Natural 

78542 MZUSP Fêmea Além Paraíba MG 1990 Mata Atlântica Misto 

78548 MZUSP Macho Além Paraíba MG 1990 Mata Atlântica Misto 

95036 MZUSP Macho Pq. Nacional do Caparaó MG 2000 Mata Atlântica Natural 

95628 MZUSP Macho Pq, Nacional do Caparaó MG 2000 Mata Atlântica Natural 

96554 MZUSP Macho Mariana MG 2000 Mata Atlântica Misto 

01721 CHUNB Macho Unaí MG 1990 Cerrado Misto 

01727 CHUNB Fêmea Unaí MG 1990 Cerrado Misto 

01729 CHUNB Macho Unaí MG 1990 Cerrado Misto 

01730 CHUNB Macho Unaí MG 1990 Cerrado Misto 

01731 CHUNB Macho Unaí MG 1990 Cerrado Misto 

02862 CHUNB Macho Unaí MG 1990 Cerrado Misto 

02863 CHUNB Fêmea Unaí MG 1990 Cerrado Misto 

02865 CHUNB Fêmea Unaí MG 1990 Cerrado Misto 

02867 CHUNB Fêmea Unaí MG 1990 Cerrado Misto 

02868 CHUNB Fêmea Unaí MG 1990 Cerrado Misto 

02869 CHUNB Fêmea Unaí MG 1990 Cerrado Misto 
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03268 CHUNB Fêmea Unaí MG 1990 Cerrado Misto 

04370 PUCMINAS Macho Belo Horizonte MG 2010 Mata Atlântica Urbano 

04372 PUCMINAS Macho Belo Horizonte MG 2010 Mata Atlântica Urbano 

04442 PUCMINAS Macho Belo Horizonte MG 2010 Mata Atlântica Urbano 

08060 CHUNB Macho Unaí MG 1990 Cerrado Misto 

098586 MZUSP Macho Coração de Jesus MG 2000 Cerrado Natural 

098587 MZUSP Fêmea Coração de Jesus MG 2000 Cerrado Natural 

102750 MZUSP Macho Pedro Leopoldo MG 1960 Cerrado Misto 

10355 MZUSP Fêmea Lagoa Santa MG 1960 Cerrado Misto 

1058 PUCMINAS Fêmea Parque do Rio Doce MG 1980 Mata Atlântica Natural 

1059 PUCMINAS Macho Parque do Rio Doce MG 1980 Cerrado Natural 

1359 PUCMINAS Macho Uberlândia MG 1990 Cerrado Urbano 

1378 PUCMINAS Macho Uberlândia MG 1990 Cerrado Urbano 

2796 PUCMINAS Fêmea Divinópolis MG 2000 Cerrado Urbano 

30897 CHUNB Fêmea Unaí MG 2000 Cerrado Misto 

3624 PUCMINAS Fêmea Divinópolis MG 2000 Cerrado Urbano 

36286 CHUNB Fêmea Unaí MG 2000 Cerrado Misto 

3631 PUCMINAS Fêmea Divinópolis MG 2000 Cerrado Urbano 

3632 PUCMINAS Macho Divinópolis MG 2000 Cerrado Urbano 

3633 PUCMINAS Fêmea Divinópolis MG 2000 Cerrado Urbano 

3637 PUCMINAS Fêmea Divinópolis MG 2000 Cerrado Urbano 

3639 PUCMINAS Fêmea Divinópolis MG 2000 Cerrado Urbano 

3956 PUCMINAS Fêmea Guanhães MG 1990 Mata Atlântica Misto 

4191 PUCMINAS Macho Belo Horizonte MG 2010 Mata Atlântica Urbano 

4192 PUCMINAS Macho Belo Horizonte MG 2010 Mata Atlântica Urbano 

4266 PUCMINAS Macho Belo Horizonte MG 2010 Mata Atlântica Urbano 

4272 PUCMINAS Macho Belo Horizonte MG 2010 Mata Atlântica Urbano 

4283 PUCMINAS Macho Belo Horizonte MG 2010 Mata Atlântica Urbano 

4287 PUCMINAS Macho Belo Horizonte MG 2010 Mata Atlântica Urbano 

4290 PUCMINAS Macho Belo Horizonte MG 2010 Mata Atlântica Urbano 

4320 PUCMINAS Macho Belo Horizonte MG 2010 Mata Atlântica Urbano 

4321 PUCMINAS Macho Belo Horizonte MG 2010 Mata Atlântica Urbano 

4322 PUCMINAS Macho Belo Horizonte MG 2010 Mata Atlântica Urbano 

4323 PUCMINAS Macho Belo Horizonte MG 2010 Mata Atlântica Urbano 

4587 PUCMINAS Macho Belo Horizonte MG 2010 Mata Atlântica Urbano 

67172 CHUNB Fêmea Buritis MG 1980 Cerrado Misto 

67172 MZUSP Macho Buritis MG 1980 Cerrado Misto 

67175 MZUSP Macho Buritis MG 1980 Cerrado Misto 

78543 MZUSP Fêmea Além Paraíba MG 1990 Mata Atlântica Misto 

3955 PUCMINAS Fêmea Guanhães MG 1990 Mata Atlântica Misto 

4360 PUCMINAS Macho Belo Horizonte MH 2011 Mata Atlântica Urbano 

04051 CHUNB Fêmea Chapada dos Guimarães MT 1980 Cerrado Natural 

04053 CHUNB Macho Chapada dos Guimarães MT 1980 Cerrado Natural 

04054 CHUNB Fêmea Chapada dos Guimarães MT 1980 Cerrado Natural 

04058 CHUNB Fêmea Chapada dos Guimarães MT 1980 Cerrado Natural 
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04059 CHUNB Fêmea Chapada dos Guimarães MT 1980 Cerrado Natural 

55922 CHUNB Macho Nova Xavantina MT 2000 Cerrado Misto 

63694 CHUNB Fêmea Nova Xavantina MT 2010 Cerrado Misto 

63726 CHUNB Fêmea Nova Xavantina MT 2010 Cerrado Misto 

63729 CHUNB Macho Nova Xavantina MT 2010 Cerrado Misto 

63730 CHUNB Macho Nova Xavantina MT 2010 Cerrado Misto 

63733 CHUNB Fêmea Nova Xavantina MT 2010 Cerrado Misto 

63749 CHUNB Macho Nova Xavantina MT 2010 Cerrado Misto 

63750 CHUNB Macho Nova Xavantina MT 2010 Cerrado Misto 

448 CHRP Fêmea Rio Claro SP 1990 Mata Atlântica Urbano 

449 CHRP Fêmea Rio Claro SP 1990 Mata Atlântica Urbano 

574 CHRP Fêmea Cajuru SP 2010 Mata Atlântica Misto 

733 CHRP Macho Piracaba SP 2010 Mata Atlântica Urbano 

734 CHRP Macho Piracaba SP 2010 Mata Atlântica Urbano 

735 CHRP Macho Piracaba SP 2010 Mata Atlântica Urbano 

736 CHRP Macho Piracaba SP 2010 Mata Atlântica Urbano 

737 CHRP Macho Piracaba SP 2010 Mata Atlântica Urbano 

738 CHRP Macho Piracaba SP 2010 Mata Atlântica Urbano 

739 CHRP Macho Piracaba SP 2010 Mata Atlântica Urbano 

740 CHRP Macho Piracaba SP 2010 Mata Atlântica Urbano 

743 CHRP Macho Piracaba SP 2010 Mata Atlântica Urbano 

744 CHRP Macho Piracaba SP 2010 Mata Atlântica Urbano 

10193 MZUSP Fêmea Alfredo SP 1960 Mata Atlântica Urbano 

10197 MZUSP Fêmea Alfredo SP 1960 Mata Atlântica Urbano 

10202 MZUSP Macho Alfredo SP 1960 Mata Atlântica Urbano 

10203 MZUSP Macho Alfredo SP 1960 Mata Atlântica Urbano 

10204 MZUSP Fêmea Alfredo SP 1960 Mata Atlântica Urbano 

10205 MZUSP Fêmea Alfredo SP 1960 Mata Atlântica Urbano 

10206 MZUSP Macho Alfredo SP 1960 Mata Atlântica Urbano 

10208 MZUSP Fêmea Alfredo SP 1960 Mata Atlântica Urbano 

10209 MZUSP Fêmea Alfredo SP 1960 Mata Atlântica Urbano 

12258 MZUSP Macho Cachoeira do Marimbondo SP 1960 Mata Atlântica Natural 

12259 MZUSP Macho Cachoeira do Marimbondo SP 1960 Mata Atlântica Natural 

12261 MZUSP Fêmea Cachoeira do Marimbondo SP 1960 Mata Atlântica Natural 

12262 MZUSP Macho Cachoeira do Marimbondo SP 1960 Mata Atlântica Natural 

12263 MZUSP Fêmea Cachoeira do Marimbondo SP 1960 Mata Atlântica Natural 

13598 MZUSP Macho Alfredo SP 1960 Mata Atlântica Urbano 

1020 CHRP Macho Ribeirão Preto SP 2010 Cerrado Urbano 

1021 CHRP Fêmea Ribeirão Preto SP 2010 Cerrado Urbano 

1022 CHRP Macho Ribeirão Preto SP 2010 Cerrado Urbano 

1074 CHRP Fêmea Ribeirão Preto SP 2010 Cerrado Urbano 

1075 CHRP Fêmea Ribeirão Preto SP 2010 Cerrado Urbano 

1076 CHRP Fêmea Ribeirão Preto SP 2010 Cerrado Urbano 

1077 CHRP Fêmea Ribeirão Preto SP 2010 Cerrado Urbano 

1306 CHRP Macho São Simão SP 2010 Cerrado Misto 
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1307 CHRP Fêmea São Simão SP 2010 Cerrado Misto 

1308 CHRP Macho São Simão SP 2010 Cerrado Misto 

1309 CHRP Macho São Simão SP 2010 Cerrado Misto 

742 CHRP Macho Piracaba SP 2010 Mata Atlântica Urbano 

75167 MZUSP Macho Itajobi SP 1980 Cerrado Misto 

75169 MZUSP Fêmea Itajobi SP 1980 Cerrado Misto 

75174 MZUSP Macho Itajobi SP 1980 Cerrado Misto 

75180 MZUSP Macho São José do Rio Preto SP 1980 Cerrado Urbano 

A01 CHRP Macho Piracaba SP 2010 Mata Atlântica Urbano 

A02 CHRP Macho Piracaba SP 2010 Mata Atlântica Urbano 

A03 CHRP Macho Piracaba SP 2010 Mata Atlântica Urbano 

A04 CHRP Macho Piracaba SP 2010 Mata Atlântica Urbano 

A05 CHRP Macho Piracaba SP 2010 Mata Atlântica Urbano 

A06 CHRP Macho Piracaba SP 2010 Mata Atlântica Urbano 

A07 CHRP Macho Piracaba SP 2010 Mata Atlântica Urbano 

A08 CHRP Macho Piracaba SP 2010 Mata Atlântica Urbano 

A09 CHRP Macho Piracaba SP 2010 Mata Atlântica Urbano 

A10 CHRP Macho Piracaba SP 2010 Mata Atlântica Urbano 

A11 CHRP Macho Piracaba SP 2010 Mata Atlântica Urbano 

A12 CHRP Macho Piracaba SP 2010 Mata Atlântica Urbano 

 

 

Resultados das análises realizadas por separação geopolítica das localidades: 

 

Os dados meteorológicos de Temperatura (°C) e Precipitação (mm/ano) também 

foram testados entre as localidades de coleta segundo a separação geopolítica dos estados 

brasileiros. As informações referentes à essa categorização estão apresentadas na Tabela 

suplementar 2.  

 

 Tabela Suplementar 2. Média dos dados Temperatura (T) e Precipitação (P) de cada estado 

amostrado.  

  Média T (°C) Média P (mm/ano)   

DF 21.65 110.83 

MT 26.80 121.32 

MG 22.57 127.36 

SP 21.65 119.42 
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Tabela Suplementar 3. Comparação entre os dados climáticos de Temperatura (T) e Precipitação (P). 

Valores em itálico denotam diferenças na variável climática entre os estados. Teste estatístico utilizado foi 

Kruskal-Wallis complementado por Nemenyi, valores corridos de p com significância de 5%. SP: São Paulo; 

MG:Minas Gerais; DF: Distrito Federal; MT: Mato Grosso. 

 

T (°C) DF MG MT 

MG <0,001   
MT <0,001 <0,001  
SP 0,380 <0,001 <0,001 

P (mm/ano) DF MG MT 

MG 0,012   
MT 0,354 0,954  
SP 0,354 0,261 0,954 

 

Tabela Suplementar 4. Média e Desvio Padrão das 22 medidas morfológicas aferidas nas fêmeas de 

Tropidurus do ‘complexo torquatus’. SP: São Paulo; MG:Minas Gerais; DF: Distrito Federal; MT: Mato 

Grosso. Metac.: Metacarpo; Metat.:Metatarso;Larg.:Largura; Comp.:Comprimento; CE: Cintura Escapular; 

CP: Cintura Pélvica; CRC: Comprimento rostro-cloacal. Número total de espécimes por estado: SP (17); MG 

(46); DF (10); MT (6). 

 

Fêmeas   SP     MG   DF     MT 

Dígito II mão 7,79 ± 0,88 7,76 ± 0,65 7,59 ± 0,87 7,87 ± 0,76 

Dígito IV mão 10,41 ± 1,31 10,75 ± 0,98 9,88 ± 0,65 10,81 ± 0,85 

Dígito II pé 9,57 ± 1,03 9,24 ± 0,84 9,20 ± 0,42 9,66 ± 0,34 

Dígito IV pé 15,98 ± 1,83 16,24 ± 1,34 16,10 ± 1,09 16,72 ± 2,62 

Comp. Metac. 5,89 ± 0,85 5,42 ± 1,60 4,82 ± 0,59 4,82 ± 0,63 

Larg. Metac. 4,81 ± 0,59 4,53 ± 0,72 5,215 ± 1,81 4,84 ± 0,50 

Comp. Metat. 9,95 ± 1,50 8,33 ± 1,10 7,364 ± 0,62 8,01 ± 0,24 

Larg. Metat. 5,97 ± 0,73 5,57 ± 0,54 5,88 ± 0,36 5,77 ± 0,50 

Úmero 11,12 ± 1,42 9,75 ± 1,06 9,682 ± 0,87 9,94 ± 1,68 

Rádio 14,47 ± 1,76 12,57 ± 1,36 12,83 ± 1,14 13,79 ± 1,09 

Fêmur 21,57 ± 2,94 20,10 ± 2,32 20,34 ± 1,67 20,87 ± 1,69 

Tíbia 16,23   ± 2,06 14,74 ± 1,51 15,17   ± 1,07 15,14 ± 1,49 

Largura CE 19,61    ± 2,99 18,29 ± 2,16 18,66 ± 1,92 18,63 ± 1,69 

Largura CP 15,96 ± 1,80 14,29 ± 1,69 14,69   ± 1,92 15,11 ± 2,27 

Altura CE 15,11   ± 2,43 13,38 ± 1,63 13,56 ± 1,29 13,82 ± 2,13 

Altura CP 14,64 ± 2,39 13,08 ± 1,97 12,67 ± 1,10 13,22 ± 1,77 

Comp. Crânio 22,04 ± 3,36 20,23   ± 1,98 20,14 ± 1,46 21,50   ± 2,34 

Larg. Crânio 17,43   ± 2,27 15,85 ± 1,55 16,02 ± 1,32 16,63 ± 1,71 

Altura Crânio 12,49 ± 1,97 10,94 ± 1,15 11,18 ± 0,97 11,29 ± 0,97 

Tronco 39,33 ± 5,02 39,32 ± 4,42 38,77 ± 3,95 38,89 ± 5,45 

CRC 90,57 ± 11,91 85,03 ± 7,82 85,69 ± 8,05 86,90 ± 9,53 

Cauda 119,69 ± 17,51 116,66 ± 14,93 113,19 ± 18,18 113,83 ± 12,53 
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Tabela Suplementar 5. Média e Desvio Padrão das 22 medidas morfológicas aferidas nas fêmeas de 

Tropidurus do ‘complexo torquatus’. SP: São Paulo; MG:Minas Gerais; DF: Distrito Federal; MT: Mato 

Grosso. Metac.: Metacarpo; Metat.:Metatarso;Larg.:Largura; Comp.:Comprimento; CE: Cintura Escapular; 

CP: Cintura Pélvica; CRC: Comprimento rostro-cloacal. Número total de espécimes por estado: SP (38); MG 

(67); DF (7); MT (5). 

 

Figura Suplementar 3. Gráfico comparativo do Comprimento Rostro-Cloacal dos lagartos analisados neste 

estudo, em relação à localidade onde foram coletados. Não observados diferenças para essa variável nos 

machos (ANOVA, p=0.233) e nas fêmeas (ANOVA, p=0.280).  
 

 

Machos   SP   MG   DF     MT 

Dígito II mão 8,99 ± 0,89 9,39 ± 1,08 9,33 ± 1,01 9,22 ± 0,45 

Dígito IV mão 12,50 ± 1,05 13,15 ± 1,55 13,36 ± 1,22 13,12 ± 1,11 

Dígito II pé 11,44 ± 0,90 11,41 ± 1,21 11,78 ± 0,61 11,23 ± 0,56 

Dígito IV pé 18,83 ± 1,40 19,18 ± 2,09 20,08 ± 0,77 19,20 ± 1,11 

Comp. Metac. 6,81 ± 1,11 6,45 ± 0,88 5,83   ± 0,74 5,47 ± 0,42 

Larg. Metac. 5,84 ± 0,81 5,52 ± 0,74 6,01 ± 0,38 5,53 ± 0,92 

Comp. Metat. 10,90 ± 1,52 10,38 ± 1,34 9,46 ± 0,99 9,12 ± 1,03 

Larg. Metat. 7,54 ± 0,78 7,25 ± 0,94 7,69 ± 0,50 6,65 ± 0,79 

Úmero 12,37 ± 1,45 11,86 ± 1,54 12,43 ± 0,75 11,11 ± 1,34 

Rádio 16,12 ± 1,86 15,71 ± 2,01 17,11 ± 1,36 15,14 ± 1,78 

Fêmur 26,73 ± 2,84 26,02 ± 3,64 25,62 ± 1,01 24,80 ± 2,28 

Tíbia 18,76 ± 2,37 18,26 ± 2,24 20,42 ± 1,28 17,90 ± 1,86 

Largura CE 23,97 ± 3,24 22,82 ± 3,31 24,29 ± 1,09 21,34 ± 2,75 

Largura CP 18,63 ± 2,17 17,81 ± 2,40 18,07 ± 0,56 15,92 ± 1,44 

Altura CE 18,02 ± 2,28 16,85 ± 2,79 17,40 ± 1,34 16,03 ± 2,31 

Altura CP 16,82 ± 2,53 15,97 ± 2,94 16,12 ± 1,21 15,44 ± 2,60 

Compr. Crânio 27,06 ± 3,39 25,50 ± 3,54 26,28 ± 0,95 24,69 ± 3,03 

Larg. Crânio 22,20 ± 2,61 20,84 ± 3,58 21,75 ± 0,52 20,39 ± 3,11 

Altura Crânio 15,48 ± 2,26 14,52 ± 2,39 15,29 ± 0,59 11,42 ± 2,09 

Tronco 46,38 ± 5,47 45,91 ± 7,29 47,80 ± 1,57 44,36 ± 4,46 

CRC 107,47 ± 10,99 101,92 ± 17,40 104,12 ± 4,78 100,15 ± 9,74 

Cauda 138,58 ± 24,45 145,50 ± 21,91 141,70 ± 2,31 137,00 ± 8,09 
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Tabela Suplementar 6.  Resultados da análise de Componentes Principais (PCA) sobre a morfologia de 

machos e fêmeas de Tropidurus do ‘complexo torquatus’, com indicação dos autovalores (eigenvalue) e a 

porcentagem de variância explicada por cada componente retido. O símbolo * indica os grupos em que as 

associações com a taxa de precipitação foram estatisticamente significativas (p<0,05). 

  Machos Fêmeas 

Loadings PC1 PC2* PC1* PC2 

Dígito II mão -0,14 0,41 -0,11 0,27 

Dígito IV mão -0,17 0,42 -0,08 0,24 

Dígito II pé -0,20 0,42 -0,24 0,10 

Dígito IV pé -0,14 0,43 -0,07 0,17 

Mão  -0,28 0,02 0,00 0,45 

Pé -0,29 0,01 -0,21 -0,29 

Úmero -0,20 -0,05 -0,13 -0,29 

Rádio -0,27 -0,09 -0,28 -0,44 

Fêmur -0,27 0,02 -0,27 -0,36 

Tíbia -0,27 0,09 -0,33 0,04 

Larg. Cint. Escap. -0,08 -0,08 -0,15 0,20 

Larg. Cint. Pélv. 0,00 -0,12 -0,12 0,02 

Altura Cint. 

Escap. -0,35 -0,25 -0,37 0,13 

Altura Cint. Pélv. -0,28 -0,27 -0,28 0,18 

Compr. Crânio -0,22 0,10 -0,23 0,01 

Largura Crânio -0,26 -0,22 -0,35 0,09 

Altura Crânio -0,34 -0,23 -0,38 0,15 

Tronco 0,18 -0,02 0,13 0,02 

Cauda -0,04 0,03 -0,09 0,11 

Eigenvalues 1,95 1,72 2,04 1,58 

% variância 

explicada 19,95% 15,52% 21,99% 13,16% 
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Figura Suplementar 4.  Componenetes Principais distribuídos no morfoespaço conforme o estado de 

procedência dos espécimes. a) Machos, b) Fêmeas.  
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Tabela suplementar 7. Média e desvio padrão das medidas de taxa de precipitação (mm/ano), temperatura 

(°C) e das variáveis morfológicas amostradas nas fêmeas e machos de Tropidurus ‘complexo torquatus’, 

separados por domínio morfoclimático. CE: Cintura escapular; CP: Cintura Pélvica; Cp.: Comprimento; Lg.: 

Largura; Alt.:Altura; CRC: Comprimenro Rostro-Cloacal. 

 

  Fêmeas (n=82)  Machos (n=109) 

  Cerrado  Mata Atlântica  Cerrado  Mata Atlântica 

Precipitação 111,21 ± 13,97 127,72 ± 25,52  117,82 ± 16,53 140,57 ± 22,28 

Temperatura 23,54 ± 2,02 20,77 ± 1,45  23,57 ± 1,75 22,00 ± 1,07 

Mão  5,44 ± 1,94 5,48 ± 0,68  6,18 ± 1,11 6,50 ± 1,02 

Pé 8,39 ± 1,62 8,67 ± 1,03  10,06 ± 1,98 10,54 ± 1,27 

Úmero 10,07 ± 1,47 10,18 ± 1,14  11,44 ± 1,72 12,02 ± 1,71 

Rádio 13,16 ± 1,98 13,05 ± 1,25  15,56 ± 2,26 15,54 ± 1,75 

Fêmur 20,38 ± 2,75 20,69 ± 2,25  24,70 ± 3,41 26,15 ± 3,44 

Tíbia 15,24 ± 1,90 15,21 ± 1,52  18,27 ± 2,53 18,31 ± 2,37 

Largura CE 18,38 ± 2,43 18,84 ± 2,46  21,58 ± 3,23 23,35 ± 3,52 

Largura CP 14,83 ± 2,01 14,86 ± 2,03  16,70 ± 2,26 18,23 ± 2,33 

Altura CE 13,84 ± 1,99 13,79 ± 1,81  16,33 ± 2,68 17,18 ± 2,67 

Altura CP 13,28 ± 1,85 13,35 ± 2,10  15,45 ± 2,47 16,14 ± 3,06 

Cp. Crânio 20,85 ± 2,75 20,84 ± 2,14  25,21 ± 3,28 26,22 ± 4,00 

Lg. Crânio 16,20 ± 2,00 16,39 ± 1,78  20,28 ± 3,08 21,01 ± 3,57 

Alt. Crânio 11,30 ± 1,53 11,18 ± 1,40  14,30 ± 2,27 14,63 ± 2,24 

Tronco 38,95 ± 4,84 39,27 ± 4,76  43,67 ± 6,08 46,57 ± 6,17 

CRC 86,48 ± 10,08 86,79 ± 9,30  99,76 ± 12,57 105,15 ± 13,39 

Cauda 111,67 ± 21,11 119,93 ± 17,11  129,85 ± 19,92 139,41 ± 22,41 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

103 
 

ANEXO  

 

CAPÍTULO 1 

___ 

 

Protocolo de Extração de Embriões  

 

Antes de iniciar a extração, garantir que todo o material cirúrgico esteja autoclavado, 

especialmente se pretende-se realizar análises moleculares. 

 

Instrumentos necessários: 

Material Cirúrgico: 

Pinça de dissecação golgran anatômica (serrilhada, ponta fina); Pinça de dissecação stark 

anatômica (serrilhada, ponta redonda); Tesoura pequena de ponta fina; Placas de Petri de 

vidro; Luvas; Lidocaína em creme 50mg/g (anestésico) 

 

Material de Higienização: 

Hipoclorito 0,1%; Álcool 70%; Água destilada 

 

Equipamentos: 

Estereoscópio (Lupa); Iluminador de Fibra Ótica (Luz); Microscópio Óptico 

 

Procedimentos iniciais: 

- Descontaminar a bancada utilizando álcool 70% 

- Deixar todos os instrumentos a mão para evitar contaminação das luvas durante a extração  

 

Extração do embrião: 

 

Antes de iniciar o procedimento, posicionar as duas superfícies da Placar de Petri. 

Em uma delas dissolver aproximadamente 1mg de lidocaína em água destilada e na outra, 

apenas água destilada suficiente para fazer contato com o embrião.   
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Para saber onde o embrião está, posicionar o ovo contra a luz do iluminador e ir girando até 

identificar uma região mais opaca. Essa região é o embrião, pois o restante do conteúdo do 

ovo fica “translúcido” contra a luz. 

Com cuidado, fazer um pequeno furo inicial utilizando a ponta da tesoura ou a pinça 

de ponta fina na região oposta àquela em que o embrião foi identificado na etapa anterior. 

Iniciar o corte verticalmente com cuidado, e ir abrindo com ajuda da pinça e da tesoura. 

Colocar o ovo na placa de Petri com água destilada e lidocaína de modo que entrem em 

contato com o conteúdo do ovo, anestesiando o embrião (Figura suplementar 2a). 

Dependendo do estágio de desenvolvimento, é possível enxergá-lo a olho nu. Caso não seja 

possível, utilizar a lupa para identificar o embrião e os outros componentes do ovo. 

Delicadamente, separar o vitelo do embrião. Normalmente bata afastar o vitelo e o 

embrião utilizando as pinças – a água destilada facilita a separação e garante que o embrião 

não resseque até seu armazenamento (Figura suplementar 2b). 

 

Visualização: 

Em estágios de desenvolvimento muito iniciais pode ser que só se consiga ver o 

embrião no microscópio (o menor aumento já é suficiente), mas na maioria das vezes ele 

fica visível na lupa e a olho nu (Figura suplementar 2c).  

. 

  

Figura suplementar 2: a) Ovos durante a etapa de anestesia; b) Embrião separado do restante do conteúdo do 

ovo, visualizado a olho nu. c) Embrião no estágio 34 (18-20 dpo), visualizado em lupa.  

Fotos: Nathalia Rossigalli 

 

Referência: Py-Daniel et al. 2017. A staging table of post-ovipositional development for 

the South American collared lizard Tropidurus torquatus (Squamata: Tropiduridae). The 

Anatomical Record 300:277–290. 
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