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A certeza de que estamos começando 
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antes de terminar 
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Do medo, uma escada 

Do sonho, uma ponte 

Da procura, um encontro! 
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RESUMO 

 

A família Tropiduridae encontra-se distribuída pela América do Sul e Ilhas Galápagos, sendo 

constituída por aproximadamente 117 espécies agrupadas em oito gêneros. Dentre esses, 

destaca-se Tropidurus composto por 25 espécies, 16 das quais ocorrem no Brasil. Foram 

realizados estudos citogenéticos, utilizando coloração convencional, bandamento C e 

impregnação por nitrato de prata, em 12 populações representadas por cinco espécies: T. 

cocorobensis, T. erytrocephalus, T. hispidus, T. semitaeniatus e T. torquatus. Todas as 

espécies apresentaram o mesmo número diplóide (2n=36) com constituição cariotípica dada 

por 12 macrocromossomos e 24 microcromossomos. Morfologicamente os 

macrocromossomos se mostraram metacêntricos e submetacêntricos, enquanto que para a 

maioria das espécies, os microcromossomos foram acrocêntricos, com exceção para T. 

semitaeniatus que apresentou de um a dois pares metacêntricos, devido a eventos de inversões 

pericêntricas. Foi verificada a ocorrência de variação numérica intra e interindividual para a 

população de T. hispidus (EEEWG), devido à presença de um microcromossomo extra, 

constituindo-se como primeiro relato de cromossomos supranumerários para a espécie. As 

RONs apresentaram diferentes padrões, com marcações simples para as populações de T. 

erytrocephalus e T. torquatus, com marcações restritas ao par 8, e T. semitaeniatus com 

RONs no par 12, fato esse atribuído a possível ocorrência de transposição dessas regiões entre 

os microcromossomos. É descrita pela primeira vez a presença de RONs múltiplas para as 

populações de T. cocorobensis e T. hispidus. O bandamento C evidenciou blocos 

heterocromáticos pericentroméricos na maioria dos microcromossomos, e marcações 

intersticiais próximas as regiões terminais e pericentroméricas em dois pares de 

macrocromossomos. Os resultados sugerem um conservadorismo da macroestrutura 

cromossômica para o gênero Tropidurus e uma evolução mais dinâmica da microestrutura, 

com a participação de rearranjos cromossômicos não-Robertsonianos.  As informações 

citogenéticas obtidas contribuem para o conhecimento da família Tropiduridae, acrescentando 

informações citogenéticas relevantes ao gênero Tropidurus. Sugere-se estender esse estudo 

para as demais espécies pertencentes ao gênero, associando com a aplicação das técnicas de 

citogenética molecular (FISH com sondas de DNAr 45S), a fim de determinar com maior 

precisão os padrões de evolução cromossômica para esse grupo de lagartos. 

 

Palavras-chave: Cromossomos supranumerários, diversidade críptica, rearranjos 

cromossômicos, RONs múltiplas. 
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ABSTRACT 

 

The Tropiduridae family is found throughout South America and Galapagos Islands, consisted 

of approximately 117 species grouped in eight genera. Among these stands out Tropidurus 

composed of 25 species, 16 of which occur in Brazil. Cytogenetic analysis was performed 

using conventional staining, C-banding and silver nitrate impregnation, 12 populations 

represented by five species: T. cocorobensis, T. erytrocephalus, T. hispidus, T. semitaeniatus 

and T. torquatus. All species have the same diploid number (2n = 36) with karyotypic 

constitution given by 12 macrochromosomes and 24 microchromosomes. The 

Macrochromosomes showed metacentric and submetacentric morphologically, while for most 

species, the microchromosomes were acrocentric, except for T. semitaeniatus which showed 

one to two metacentric pairs due to pericentric inversion events. The occurrence of intra-and 

interindividual variation in number to the population of T. hispidus (EEEWG) was verified 

due to the presence of an extra microchromosome constituting as first report of 

supernumerary chromosomes for the species. The NOR showed different patterns, with 

simple marks for populations of T. erytrocephalus and T. torquatus, with restricted markings 

to the pair 8, and T. semitaeniatus pair with NOR in the pair 12, such a fact attributed to the 

possible occurrence of transposition of these regions between microchromosomes. The 

presence of multiple NOR for populations of T. cocorobensis and T. hispidus is described for 

the first time. The C-banding showed pericentromeric heterochromatic blocks in most 

microchromosomes, and interstitial markings near the pericentromeric regions terminals in 

two pairs of macrochromosomes. The results suggest a conservatism of chromosome 

macrostructure for the Tropidurus genus and a more dynamic evolution of the microstructure 

with the participation of non-Robertsonian chromosomal rearrangements. The cytogenetic 

information obtained contributes for the family Tropiduridae to be known, adding relevant 

cytogenetic information to Tropidurus genus. It is suggested to extend this study to other 

species of the genus, associating it to the application of molecular cytogenetic techniques 

(FISH with catheter of DNAr 45S) in order to determine the patterns of chromosomal 

evolution in this group of lizards with more precision. 

 

Keywords: Cryptic diversity, supernumerary chromosomes, rearrangements chromosomal, 

multiple NOR. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

 

O Brasil é considerado um dos países detentores da maior biodiversidade do planeta, 

sendo também um dos territórios que apresenta a maior diversidade de espécies de répteis. 

No grupo Reptilia, os lagartos (subordem Lacertilia) constituem um grupo 

cosmopolita cuja distribuição parece ser limitada pela temperatura, são mais abundantes em 

regiões quentes como os trópicos, ocupando os mais variados nichos. A presença dos lagartos 

em determinados ambientes está diretamente relacionada com seu comportamento de 

forrageamento, termorregulação, adaptações morfológicas e padrões de atividade adotados 

pelas espécies. A relação desses animais com climas mais quentes e sua independência da 

água para completar seu ciclo de vida, explica a grande adaptabilidade. 

O aumento constante do número de descrições de espécies de répteis para a caatinga e 

mata atlântica, associado ao elevado nível de endemismo apresentado por estes animais, 

demonstram que o conhecimento de sua diversidade para esses biomas é bastante subestimado 

e que se encontram severamente ameaçados pela destruição e fragmentação de habitats, 

resultado de ação antrópica.  

Existem pelo menos 30 famílias de lagartos, sendo seis delas exclusivamente 

Neotropicais, como se pode citar: Corythophanidae, Hoplocercidae, Tropiduridae, 

Polychrotidae, Leiosauridae, Gymnophthalmidae.  Destas, destaca-se a família Tropiduridae 

que compreende um grupo bastante diverso de lagartos distribuídos por toda a América do Sul 

e nas Ilhas Galápagos, que apresentam certas características marcantes como os hábitos de 

caça do tipo senta-e-espera, comportamento territorialista não permitindo a presença de outros 

machos em seu território e seus hábitos alimentares baseado em pequenos vertebrados, 

invertebrados e vegetais, com predomínio na ingestão de formigas e cupins.  

A família Tropiduridae é composta por oito gêneros e aproximadamente 117 espécies - 

Eurolophosauros, Leiocephalus, Microlophus, Stenocercus, Strobilurus, Tropidurus, 

Uracentron, Uranoscodon.  

O gênero Tropidurus constitui um grupo de lagartos de médio porte (considerado 

taxonomicamente complexo é composto por 25 espécies com ampla distribuição pelo 

território brasileiro, onde ocorrem 16 espécies. O gênero está representado na Mata Atlântica 

brasileira por três espécies (T. hispidus, T. hygomi e T. torquatus) (Ab’Saber, 1967), e na 

caatinga por 11 espécies válidas sendo seis delas consideradas endêmicas do estado da Bahia 

(T. cocorobensis, T. erythrocephalus, T. hygomi, T. mucujensis, T. pinina e T psammonastes) 

(Freitas e Silva, 2007).  
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Esses lagartos são popularmente conhecidos como calangos, bibras, lagartixas, entre 

outras denominações, possuem hábitos diurnos sendo encontrados principalmente em campos 

abertos, embora muitas espécies vivam em simpatria, são muito territorialistas em que os 

machos tendem a defender bravamente seu território. 

O grupo vem sendo alvo de constantes revisões taxonômicas e sistemáticas, entretanto, 

permanece inúmeros problemas taxonômicos por resolver. Sabe-se, por exemplo, que muitas 

das espécies de ampla distribuição, são na verdade complexos de espécies que precisam ser 

diagnosticadas com base em estudos mais detalhados.  

Os estudos citogenéticos em lagartos tem se mostrado bastante promissores após 

melhorias nas técnicas de preparação cromossômica e aplicação de bandamentos mais 

resolutivos. Recentemente os dados citogenéticos vêm sendo aplicados em conjunto com 

dados morfológicos, moleculares e bioquímicos na elucidação de relações filogenéticas e 

determinação de espécies, demonstrando grande potencial para estudos evolutivos e 

citotaxonômicos. 

 As espécies já analisadas de Tropidurus apresentam uma manutenção do número 

diplóide (2n=36 cromossomos) e da macroestrutura cariotípica (12M+24m), entretanto, 

diferenças em termos de microestrutura cromossômica foram identificadas através de 

bandamentos, permitindo a diferenciação de espécies e de suas variantes geográficas. Para 

algumas espécies do gênero ainda foram observados diferentes sistemas de determinação 

cromossômica sexual, onde os machos constituem o sexo heterogamético. 

Considerando o escasso conhecimento a cerca das espécies pertencentes ao gênero 

Tropidurus, e que os marcadores citogenéticos demonstraram grande potencial para a 

diferenciação das espécies, o presente trabalho tem como objetivo realizar estudos utilizando 

dados citogenéticos como ferramenta para estudos citotaxonômicos e de evolução 

cromossômica, tentando esclarecer possíveis relações entre as espécies do gênero, a fim de 

contribuir para um melhor entendimento dos mecanismos que levaram à diversificação desse 

grupo de lagartos na região da caatinga e mata atlântica, bem como contribuir com 

informações que auxiliem futuros estudos taxonômicos e sistemáticos no grupo. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

  

 

2.1  Herpetofauna da Bahia 

 

A Bahia é o maior estado do nordeste do Brasil e nele são encontrados três dos 

principais domínios morfo-climáticos brasileiros: caatinga, cerrado e mata atlântica. Dentro 

desses domínios dá-se também destaque às áreas de altitude e as dunas do rio São Francisco, 

inclusas no domínio caatinga (Freitas e Silva, 2007). Tal diversidade ambiental é refletida em 

altos índices de biodiversidade, ainda pouco conhecida, e em padrões biogeográficos 

complexos. O mosaico de paisagens encontrado no semi-árido constitui um enorme desafio 

para estudos taxonômicos, ecológicos, evolutivos e, especialmente, para propostas de 

conservação (MMA, 2012). 

Com relação à herpetofauna eram reconhecidas para o semi-árido no ultimo 

levantamento, publicado em 2005, em número de espécies, 47 lagartos, 10 anfisbenídeos, 52 

serpentes, 48 anfíbios anuros, quatro quelônios, três jacarés e três Gymnophiona, sendo que, 

este número poderá aumentar muito com a ampliação de estudos na região (Rodrigues, 

2005a). Em comparação com outros biomas, a caatinga só perde em número de espécies 

endêmicas de lagartos (25), para a Amazônia (81) e Mata Atlântica (40), o que reforça a 

diferença de composição faunística entre os principais biomas brasileiros (Rodrigues, 2005b) 

destacando a importância de seu conhecimento e conservação. 

 Mais recentemente, Freitas e Silva (2007) apontam a existência de 55 espécies de 

lagartos para toda a distribuição do bioma. Esse aumento significativo demonstra que muito 

ainda está por se conhecer em relação à diversidade de espécies da região. Os autores 

apontam ainda o gênero Tropidurus como um dos gêneros de lagartos mais representativos na 

região, com seis espécies endêmicas no estado da Bahia. 

Dentre as áreas de domínio da caatinga, destacam-se as dunas do rio São Francisco 

(Freitas e Silva, 2007) em que, na década de 90 Rodrigues (1991a, b) descreveu uma fauna 

endêmica de lagartos microteídeos nas dunas de areia do médio rio São Francisco, resultando 

em cinco novos gêneros, o que contribuiu para o aumento do número de espécies brasileiras 

da ordem Squamata para 25. Nessa região são encontrados vivendo em margens oposta, 

espécies e gêneros de lagartos que aparentemente possuem uma história evolutiva em comum 

e que se diferenciaram devido ao isolamento geográfico proporcionado pelo rio São 

Francisco. 
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As áreas de altitude, que incluem as chapadas, serras e brejos de altitude, apresentam 

um elevado número de espécies endêmicas, uma vez que a herpetofauna que habita estes 

locais é beneficiada pelas condições ambientais existentes. Dá-se especial destaque à Chapada 

Diamantina, localizada na região central da Bahia, que na última década tem sido palco da 

descoberta de inúmeras espécies de lagartos (Freitas e Silva, 2007). 

A caatinga representa um dos mais ameaçados biomas da região semi-árida, com 

níveis surpreendentemente altos de biodiversidade regional. A maior parte da fauna da região 

permanece totalmente desconhecida ou pouco estudada. Agravando esse cenário, ações 

antrópicas, tais como urbanização desordenada, poluição, construção de barragens e 

introdução de espécies exóticas ou alóctones, têm afetado o perfil ambiental da região, 

colocando em risco a fauna e flora locais (Rodrigues et al., 1995; Santos e Tabarelli, 2002). 

A Floresta Atlântica é considerada um bioma extremamente devastado por ações 

antrópicas, autores acreditam que restam pouco mais de 7% da área original, um equivalente a 

98.800 Km
2
 (Morellato e Haddad, 2000) que se estende desde o litoral brasileiro, passando 

pelo Paraguai e Argentina. Ao se perder aproximadamente 92% de sua cobertura original de 

matas, perderam-se também milhares de espécies, muitas delas endêmicas, que se sabe não 

vivem fora da sombra das florestas (Rodrigues, 1990). 

A mata atlântica tem como característica marcante, sua vegetação ser constituída por 

floresta litorânea e floresta tropical sazonal. Com relação à hepertofauna, segundo Pough et 

al. (2004) mais de 80% da diversidade de anfíbios e répteis ocorrem em áreas tropicais. É 

estimada mais de 8000 espécies de répteis para esse bioma, destes, 50 seria o número de 

espécies de lagartos já descritas para a Floresta Atlântica brasileira (Rodrigues, 1990).  

Os lagartos estão representados nesse bioma pelas famílias Iguanidae, Teiidae, 

Gekonidae, Scincidae e Anguidae. Para Iguanidae destacam-se as três espécies de Tropidurus 

encontradas na mata atlântica: T. hispidus, T. hygomi e T. torquatus (Ab’Saber, 1967; 

Rodrigues, 1990).  

Nos domínios da Mata Atlântica dois tipos de habitats são considerados relevantes 

para os lagartos: as matas umbrófilas e as áreas abertas da costa, sendo essa última ocupada 

principalmente pelas dunas e restingas (Rodrigues, 1990). Os lagartos do gênero Tropidurus 

que estão representados nesse bioma, são encontrados preferencialmente em habitats 

costeiros, porém adentram ocasionalmente na floresta (Rodrigues, 1987). 

A realização de estudos envolvendo a fauna da caatinga e mata atlântica, 

especialmente de répteis, sejam eles filogenéticos, taxonômicos, citogenéticos e moleculares 

podem constituir-se como estratégias válidas e importantíssimas para conservação de muitas 
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espécies, minimizando ao máximo os efeitos das ações antrópicas que certamente já levou e 

levará muitas espécies a extinção.  

O preciso conhecimento sobre as espécies e populações naturais depende de 

informações refinadas sobre os níveis de variação intra e interespecífica, usualmente 

fornecidas por estudos genéticos. Estudos cromossômicos e moleculares envolvendo a 

herpetofauna, têm se mostrado extremamente importantes na determinação de relações 

evolutivas, resolução e/ou identificação de complexos de espécie, determinação de relações de 

zonas de contato e separação de populações/espécies (Rodrigues, 2005b). 

  

2.2  Sistemática de Iguania e Tropiduridae 

 

O grupo Reptilia, formado pelos lagartos, cobras, quelônios, crocodilianos, anfisbenas 

e dibamídeos, é composto por aproximadamente 8000 espécies distribuídas pelo mundo 

(Pough et al., 2004). Dentre os grandes centros de biodiversidade de répteis, o Brasil é 

considerado o quarto país detentor da maior diversidade desses animais, contando com cerca 

de 650 espécies reconhecidas (Rodrigues, 2005b). Este número, entretanto, pode ser 

considerado como subestimado, uma vez que recentes descrições de novas espécies, e até 

novos gêneros, mostram-se constantes na literatura. 

Os lagartos são considerados um grupo cosmopolita, cuja distribuição parece ser 

limitada pelas baixas temperaturas, de forma que a maior abundância desses animais é 

descrita para as regiões tropicais. Esses animais são encontrados em todos os continentes, com 

exceção da Antártida, ocupando habitats diversos que vão desde desertos até florestas e 

montanhas (Pough et al., 2004), ou  adaptados a vida em microhabitats diferenciados, como o 

solo e serrapilheira (Rodrigues, 1995). 

Juntamente com as serpentes, anfisbenas e dibamídeos, os lagartos compõem a ordem 

Squamata (Estes et al., 1988), a qual é sustentada por algumas sinapomorfias como a presença 

de hemipênis, órgão de Jacobson e cloaca transversal (Pough et al., 2004). Apesar de seu 

reconhecido monofiletismo, Squamata apresenta relações internas ainda não definidas e vêm 

sendo alvo de constantes revisões sistemáticas, principalmente após questionamentos 

levantados por estudos evolutivos moleculares.  

Estudos morfológicos propõem a divisão de Squamata em dois grupos: (1) Iguania (na 

qual se encontra incluída a família Iguanidae); e (2) Scleroglossa, formado por Dibamidae, 

Amphisbaenia e Serpentes (um grupo mais relacionado, porém de posição incerta), e Gekkota, 

Anguimorpha e Scincomorpha. As infraordens Iguania, Gekkota, Anguimorpha e 
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Scincomorpha formam a subordem Lacertilia que reúne todos os lagartos (Estes et al., 1988), 

contando com 17 famílias e cerca de 4100 espécies (Pough et al., 2004).   

Os poucos estudos moleculares que investigaram as relações dos grupos que compõem 

a ordem Squamata, foram baseados nas análises de genes mitocondriais e nuclear e não 

recuperaram os grupos Iguania e Scleroglossa, como propostos com base nos dados 

morfológicos, e nem as mesmas relações entre as infraordens de Lacertilia (Harris et al., 

2001, Townsend et al., 2004, Vidal e Hedges, 2005, 2009). A infraordem Scincomorpha 

geralmente é recuperada como parafilética com relação à Anguimorpha e Iguania, e o 

posicionamento dos demais grupos varia de acordo com os genes utilizados, amostragem dos 

grupos internos e externos (Albert et al., 2008) 

Até os estudos de Estes et al. (1988) o monofiletismo da família Iguanidae não havia 

sido investigado e os autores não encontraram evidências que sustentassem o mesmo. Com os 

estudos de Frost e Etheridge (1989), também baseados em dados morfológicos, foi proposto o 

desmembramento de Iguanidae em oito novas famílias: Corytophanidae, Crotaphytidae, 

Hoplocercidae, Iguanidae, Opluridae, Phrynosomatidae, Polychrotidae e Tropiduridae 

(subdividida em três subfamílias: Leiocephalinae, Liolaeminae e Tropidurinae). 

A nova proposta de Frost e Etheridge (1989) gerou muita discussão, não sendo aceita 

por muitos taxonomistas. Em estudos recentes, utilizando tanto dados morfológicos, como 

moleculares, Frost et al. (2001a) investigaram o monofiletismo de Iguania, sugerindo que a 

infraordem fosse dividida em dois grupos: (1) Acrodonta – representado pelas famílias 

Agamidae e Chamaleontidae; e (2) Pleurodonta – composto pelas famílias Corytophanidae, 

Crotaphytidae, Hoplocercidae, Iguanidae, Leiochephalidae, Leiosauridae, Liolamelidae, 

Opluridae, Phrynosomatidae, Polychrotidae e Tropiduridae. Segundo os autores, Tropiduridae 

como proposta por Estes et al. (1988) não seria monofilética e para resolver essa problemática 

Frost et al. (2001a) propõem a elevação de Leiocephalinae, Liolaeminae e Tropidurinae à 

categoria de família. Apesar das divergências entre as propostas de classificação dos 

diferentes autores, no presente trabalho será adotada a classificação de Frost et al. (2001a). 

A sistemática da família Tropiduridae (no consenso de Frost et al., 2001b) é 

extremamente complexa, passando por modificações que envolveram a sinonimização de 

muitos dos gêneros inicialmente descritos, a redescrição de algumas espécies antigas, 

descrição de novas espécies e a proposta de novos gêneros (Rodrigues, 1986, 1987; Frost, 

1992; Harvey e Gutberlet, 2000; Frost et al., 2001b). Atualmente a família é composta por 12 

gêneros e aproximadamente 385 espécies (Reptile database, 2012). 
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Dentre esses gêneros destaca-se o gênero Tropidurus, cuja sistemática e taxonomia 

vêm sendo alvo de estudos constantes visando uma melhor compreensão da real diversidade 

de espécies dentro do gênero, e o estabelecimento das relações evolutivas entre elas, tendo 

início com os trabalhos de Vanzoline e Gomes (1979) e Rodrigues (1986, 1987).  

No decorrer desse período, foram identificados cinco grupos de espécies dentro do 

gênero, baseados em características morfológicas compartilhadas e no padrão de distribuição 

geográfica destes animais, sendo esses: T. torquatus, T. nanuzae, T. occiptalis, T. 

melanopleurus e T. peruvianus (Rodrigues, 1988).  Em 1992, Frost realizou estudos 

filogenéticos baseados em dados morfológicos e propôs que os grupos occiptalis e peruvianos  

passassem a corresponder a novos gêneros (Microlophus e Plesiomicrolophus), sendo 

mantidos os demais grupos de espécie. O autor também propôs a sinonimização dos gêneros 

Plica, Strobilus e Uracentron em Tropidurus, garantindo assim o monofiletismo do mesmo. 

O trabalho mais recente envolvendo o grupo foi desenvolvido por Frost et al. (2001b) 

que realizou uma análise filogenética de diversas espécies do gênero utilizando para isso 

dados morfológicos e moleculares. Os autores propuseram um novo gênero, 

Eurolophosaurus, para as espécies que antes pertenciam ao grupo T. nanuzae, a revalidação 

de gêneros que haviam sido sinonimizados (Plica, Uracentron e Strobilus) e a existência de 

quatro grupos de espécies para Tropidurus (T. bogerti, T. semitaeniatus, T. spinulosus e T. 

torquatus).  

A proposta da realocação das espécies do grupo T. nanuzae em um novo gênero foi 

corroborada por diferenças citogenéticas, que demonstraram que o grupo apresenta um padrão 

de RONs específico (Kasahara et al., 1987a), e por estudos de alozimas que apoiaram o 

monofiletismo do grupo (Martins, 1995). 

Apesar do esforço de estudo destinado ao gênero, as relações entre suas espécies ainda 

não foram plenamente estabelecidas. Muitas espécies utilizadas no trabalho de Frost et al. 

(2001b) foram analisadas apenas do ponto de vista morfológico, não sendo incluídas nas 

análises moleculares. Além disso, a ampla distribuição de algumas espécies, como por 

exemplo, T. cocorobensis, associadas a eventos posteriores de isolamento geográfico e a 

grande variação morfológica entre o que se consideram atualmente como populações de uma 

mesma espécie, sugerem que a diversidade genética e, consequentemente, o número de 

possíveis espécies dentro do gênero pode estar subestimado (Rodrigues, 2005a). 
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2.3 A Família Tropiduridae – Gênero Tropidurus 

 

A família Tropiduridae compreende um grupo bastante diverso de lagartos tropicais 

que se encontram distribuídos por toda a América do Sul e nas Ilhas Galápagos.  Uma 

característica bastante marcante para o grupo, são os hábitos de caça do tipo “senta e espera” 

que envolvem a espera da aproximação da presa, geralmente formigas e cupins, para depois, 

com o mínimo de deslocamento, abocanhá-la. Esses lagartos são extremamente territorialistas, 

de forma que são frequentes as lutas entre machos para defesa de seu território (Freitas e 

Silva, 2007).  

Essa família é composta por oito gêneros e aproximadamente 117 espécies, são eles: 

Eurolophosauros, Leiocephalus, Microlophus, Stenocercus, Strobilurus, Tropidurus, 

Uracentron, Uranoscodon (Reptile database, 2012). No Brasil os tropidurídeos podem ser 

encontrados na Caatinga, Cerrado, Floresta Amazônica, Mata Atlântica e restinga (Rodrigues, 

1987). 

Devido a seus hábitos diurnos os lagartos necessitam sair para se aquecer e procurar 

alimento de forma que em microhabitats nos quais a manutenção de determinadas 

temperaturas corporais podem acontecer, podem definir os nichos ecológicos desses animais 

(Pough et al., 2008). Entre os indivíduos dessa família não há cuidado parental e nem defesa 

do ninho, o que pode facilitar o ataque de predadores. 

A maioria das espécies dessa família apresenta dimorfismo sexual quanto a morfologia 

externa, tamanho e coloração, característica considerada importante para defesa e seleção 

sexual (Rodrigues, 1987; Pough et al., 2004).  

Em geral os lagartos possuem fertilização interna com realização de cópula, em que 

sua reprodução ocorre especialmente durante a estação chuvosa. A maioria das espécies de 

lagartos tropicais põe ovos, sedo que as fêmeas podem depositar mais de uma ninhada durante 

o ano, variando de dois a seis ovos com aspecto alongado  e coriáceo, levando em média dois 

meses para incubação (Freitas e Silva, 2007). Pode-se ainda observar a existência de espécies 

vivíparas comumente encontradas em regiões frias (Vitt et al., 2008). 

Dos gêneros supracitados destaca-se Tropidurus, um grupo de lagartos de médio porte 

com 20 a 30 centímetros de comprimento, é composto por 25 espécies válidas, 16 das quais 

ocorrem no Brasil (Reptile database, 2012). Popularmente, esses animais são conhecidos 

como lagartixas da areia, calango, catende, bibra, entre outras denominações (Freitas e Silva, 

2007), sendo encontrados em diferentes biomas, como Floresta Amazônica, Cerrado, Campos 

Rupestres, Caatinga, Floresta Atlântica e Restingas (Rodrigues, 1988). 
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Trata-se de animais de hábitos diurnos ocorrendo predominantemente em formações 

abertas, o que está relacionado à sua necessidade de exposição aos raios solares a fim de 

ativar seu metabolismo (Rodrigues, 1987). Necessitam, porém, muitas vezes de um refúgio 

nas horas mais quentes do dia para evitar o superaquecimento e contra a ação de predadores. 

Muitas espécies de Tropidurus podem ser encontradas em superfícies rochosas, bordas 

de mata, troncos de árvores, solos arenosos, cercas e muros de construções humana, entre 

outros tipos de substratos. São considerados predadores oportunistas e sedentários quanto ao 

modo de forrageamento, como relatada para os demais representantes da família. A dieta das 

espécies é em geral onívora, composta predominantemente por invertebrados, ocorrendo 

também consumo de pequenos vertebrados e vegetais (Dias e Rocha, 2004), sendo a maior 

ocorrência de cupins e formigas. 

Os Tropidurus apresentam características morfológicas peculiares como sejam, a 

presença de bolsas de acarinos na região lateral do pescoço, região anteumeral ou região 

axilar. São pregas de pele revestidas por grânulos ou escamas muito reduzidas que abrigam 

pequenos ácaros (Rodrigues, 1987). Outra característica a ser destacada é a presença de um 

“colarinho” enegrecido na região do pescoço que pode variar no tamanho e na intensidade da 

coloração entre as espécies. 

 

2.4  Estudos cromossômicos em lagartos com ênfase no gênero Tropidurus 

 

Comparando-se com outros grupos de vertebrados, existem poucos trabalhos na 

literatura que envolvem estudos cromossômicos em répteis. Revisões recentes indicam que 

apenas 20% das 4100 espécies de lagartos reconhecidas, possuem algum tipo de dado 

citogenético, em sua maioria, restrito a número diplóide e/ou apresentação do cariótipo em 

coloração convencional (Olmo, 2005). A análise dos dados citogenéticos disponíveis para 

representantes de Squamata mostra que esses animais apresentam cariótipos variados, tanto 

com relação à morfologia cromossômica, quanto ao número diplóide, sugerindo uma alta taxa 

de evolução cromossômica para o grupo (Olmo et al., 2002). 

No Brasil, a citogenética de lagartos teve início na década de 70 com trabalhos 

voltados à descrição de números diplóides e apresentação de cariótipos em coloração 

convencional (Beçak et al., 1972). Na década de 80 houve um aumento significativo de 

estudos dessa natureza devido às melhorias nas técnicas de obtenção de suspensão 

cromossômica e aplicação de bandamentos mais resolutivos (Kasahara et al., 1983; 

Yonenaga-Yassuda et al., 1988). 
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O número diplóide nesses animais varia de 2n=16 (Gonatodes taniae, Schmid et al., 

1994) até 2n=64 cromossomos (Nothobachia ablephara, Pellegrino et al., 1999) e os 

cromossomos podem ser arranjados em dois tipos de cariótipo: (1) cromossomos com clara 

distinção de tamanho, estando divididos em macro e microcromossomos, comuns em Iguania, 

Scincomorpha e Anguimorpha (Bertolotto et al., 2002); e (2) cromossomos com redução 

gradual de tamanho, comuns em Gekkota (Santos et al., 2003).  Com relação ao número 

diplóide, já foi observada uma variação de número cromossômico devido à presença de 

cromossomos supranumerários com tamanho, número ou grau de heterocromatinização 

diferenciados em 15 espécies (Bertolotto et al., 2004). 

Segundo Olmo (2005) a maioria das famílias pertencentes à Iguania apresentam 

número cromossômico conservado, com número diplóide igual a 36, como observado para a 

Tropidurus, Uranoscodon, Brasiliscus, Ctenosaura, Phrynosoma, Chamaeleolis, 

Phenacosaurus, dentre outros (Paull et al., 1976). A alta incidência do cariótipo 2n=36 

(12M+24m) levou vários autores a considerar esse cariótipo como conservado e ancestral para 

todos os Squamata (Paull et al., 1976; Bickham, 1984). 

A família Tropiduridae é uma das famílias de lagartos mais estudadas do ponto de 

vista cromossômico, sendo que os trabalhos com o gênero Tropidurus tiveram início na 

década de 80 com os estudos de Kasahara et al. (1983). Com os estudos citogenéticos 

realizados no gênero, pode-se evidenciar uma conservação em termos da macroestutura 

cariotípica onde o número diploide encontrado foi 2n=36 cromossomos com constituição 

dada por 12 macrocromossomos e 24 microcromossomos.  

Segundo Kasahara et al. (1996, 1987b), os cariótipos de Tropidurus seriam 

classificados em A, B e C devido a presença, no segundo par de macrocromossomos, de 

constrição secundária acentuada, constrição discreta e ausência de constrição, 

respectivamente. Sugerem ainda uma associação entre traços morfológicos e ecológicos dos 

animais com a ocorrência desses cariomorfos, sendo o cariomorfo A presente em populações 

de baixas altitudes e áreas arenosas e os cariomorfos B e C presentes em populações 

encontradas em habitats rochosos e áreas montanhosas, próximas ou acima de 900m de 

altitude. 

Apesar dos poucos estudos cromossômicos, o grupo mostra um grande potencial para 

estudos dessa natureza, uma vez que cariótipos espécie-específicos refletem o grande 

potencial citotaxonômico dos marcadores cromossômicos. Já foram descritos para lagartos, 

polimorfismos de regiões organizadoras de nucléolo (RONs) e de heterocromatina, sistemas 

cromossômicos diferenciados de determinação sexual, ocorrência de poliploidias associadas à 

PPGGBC



29 
 

partenogênese, detecção de rearranjos cromossômicos por bandamentos longitudinais (Bandas 

G e R) e presença de bandas teloméricas intersticiais (Yonenaga-Yassuda et al., 1995, 1996, 

2005; Pellegrino et al., 1999, 2003, Bertolotto et al., 2001, 2002; Laguna et al., 2010; Santos 

et al., 2003). 

A determinação do sexo em lagartos pode ser ambiental, em que a temperatura exerce 

papel crítico na diferenciação, ou genética encontrada na maioria das espécies (Bull, 1980). 

Os estudos citogenéticos em lagartos mostram que muitas espécies são desprovidas de 

cromossomos sexuais heteromórficos, sendo os cariótipos de machos iguais aos das fêmeas 

(Bertolotto, 2006). O que pode dificultar a detecção dos cromossomos sexuais é o fato desses 

serem microcromossomos. Até o momento já foram descritos sistemas em que as fêmeas e os 

machos podem corresponder ao sexo heterogamético, apresentando cromossomos sexuais do 

tipo simples XY:XX ou ZW:ZZ como observado em Enyalius bilineatus (Bertolotto et al. 

2002) e até mesmo originar sistemas múltiplos como X1X2Y:X1X1X2X2 e 

Z1Z2W:Z1Z1Z2Z2 (Kasahara, 2009), conforme observado para Calyptommatus (Yonenaga-

Yassuda et al. 2005).  

Grande parte das espécies de Tropidurus não apresentam cromossomos sexuais 

diferenciados, para as demais espécies existem relatos de sistema simples XX: XY, como 

constatado para as espécies T. cocorobensis, T. erytrocephalus, T. etheridgei, T. hygomi, T. 

oreadicus, T. torquatus (Kasahara et al., 1996), T. hispidus e T. montanus (Pellegrino et al., 

1994; Kasahara et al., 1996, 1987a, b), e sistema sexual do tipo múltiplo X1X1X2X2/X1X2Y 

para T. itambere e T. psammonastes,  (Kasahara et al., 1983; 1996; 1987a, b; Pellegrino et al., 

1994 ) em que o Y é um cromossomo puntiforme. 

Os cromossomos B ou supranumerários são elementos adicionais que não se 

recombinam com os demais cromossomos do complemento celular, não tem herança 

mendeliana, possui meiose irregular, variabilidade numérica intra e/ou interindividual, em 

geral são morfologicamente diferentes dos cromossomos regulares e não são essenciais a 

sobrevivência do indivíduo (Kasahara, 2009). Autores sugerem que existam mais de um 

mecanismo envolvido no surgimento dos cromossomos B, no entanto acredita-se que uma 

origem provável tenha se dado a partir de hibridação interespecífica, até mesmo a partir dos 

autossomos e cromossomos sexuais. 

Em lagartos os cromossomos supranumerários podem apresentar diferenças quanto ao 

tamanho e morfologia, podendo variar numericamente intra e interindividualmente (Bertolotto 

et al., 2004). Para Squamata foram descritos 13 espécies de diferentes famílias em que 

ocorrem cromossomos Bs, como pode-se citar as famílias Phyllodactylidae, Leiosauridae 
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(gênero Enyalius) (Bertolotto et al., 2002) e Gymnophthalmidae (gêneros Micrablepharus e 

Nothobachia) (Yonenaga-Yassuda e Rodrigues, 1999). 

As Regiões Organizadoras de Nucléolo (RONs) constituem um dos marcadores 

cromossômicos mais estudados, sendo constituídas por sequências de genes ribossomais 

(rDNA) repetidas em tandem, bastante susceptíveis a ocorrência de permutas desiguais, 

duplicações ou deleções (Guerra, 1988). A partir do ano de 1980 tornou-se popular o uso da 

técnica citogenética que identifica as RONs por meio da impregnação por nitrato de prata 

(Ag-RONs) (Kasahara, 2009). 

Nos vertebrados ocorre pelo menos um par de RONs por lote haplóide, sendo 

frequente a ocorrência de RONs múltiplas em alguns grupos, no entanto estudos em répteis 

apontam para a maior ocorrência dessas regiões em um único par ou em poucos pares 

(Kasahara, 2009). Para a maioria das espécies de lagartos, as Regiões Organizadoras de 

Nucléolo encontram-se associadas às constrições secundárias localizadas nas regiões distais 

dos braços longos (Santos, 2007). Entretanto, variações tanto na localização quanto no 

número dessas regiões podem ocorrer, como descrito por Kasahara et al. (1996) que 

apontaram a existência de variação interespecífica na localização das RONs para as espécies 

T. torquatus, T. itambere e T. hispidus, e variação interindividual quanto ao número na 

espécie T. torquatus.  

Em Tropidurus as RONs variam na localização podendo estar situadas em diferentes 

pares de macrocromossomos (par 11 em T. mucujensis; par 2 em T. hispidus; par 9 em T. 

montanus, par 6 em T. spinulosus) ou nos microcromossomos (T. hispidus, T. torquatus). 

Essas ainda podem ser simples (maioria das espécies estudadas) ou múltiplas (T. toquatus). 

Devido a sua variação, as RONs vêm sendo utilizadas na diferenciação das espécies do grupo 

e suas variantes geográficas, como nos casos de T. hispidus e T. torquatus, na identificação de 

populações com cariomorfos distintos (Pellegrino et al., 1994; Kasahara et al., 1996). 

Estudos filogenéticos realizados no grupo utilizando dados morfológicos, 

citogenéticos e moleculares subsidiaram a descrição de um novo gênero, Eurolophosaurus, 

para as espécies que antes pertenciam ao grupo T. nanuzae. Dentre as constatações 

citogenéticas encontradas pode-se citar os diferentes padrões de bandamento C e variações na 

localização das RONs observados nas espécies de Tropidurus envolvidas no estudo (Kasahara 

et al., 1987a; Frost et al., 2001a), indicando um forte potencial para a diferenciação de 

espécies.   

O bandamento C é uma técnica simples e rápida empregada frequentemente em 

análise citogenética de vertebrados, invertebrados e plantas que tem por finalidade localizar as 

PPGGBC



31 
 

regiões de heteromatina constitutiva (Guerra, 1988), que são regiões de DNA altamente 

repetitivo, podendo estar distribuída em regiões pericentroméricas, teloméricas, intersticiais e 

até mesmo no cromossomo inteiro como pode-se citar os supranumerários (Kasahara, 2009).  

A possível ocorrência de variações individuais, intrapopulacionais ou 

interpopulacionais no que se refere à localização e quantidade da heterocromatina 

constitutiva, podem fornecer dados importantes e extremamente úteis na citotaxonomia e 

caracterização das espécies de lagartos (Santos, 2007).  Estudos realizados em três espécies de 

microteídeos (Procellosaurinus erythrocercus, P. tetrdactylus e Vanzosaura rubricauda) que 

apresentavam-se semelhantes após coloração convencional, evidenciou padrões distintos de 

distribuição da heterocromatina constitutiva, que associado aos dados morfológicos 

disponíveis para o grupo, constituiu-se como importante ferramenta para a separação dessas 

espécies em dois gêneros distintos (Yonenaga-Yassuda et al., 1996). 

Padrões distintos de banda C podem ser encontrados entre indivíduos de uma mesma 

espécie ou população, o que permite a identificação de espécies (Kasahara et al., 1996), ou 

ainda diferenciar populações de uma mesma espécie, como relatado para T. torquatus 

provenientes de diferentes localidades que apresentou variações na quantidade e distribuição 

de banda C, permitindo propor a existência de variantes geográficas (Kasahara et al., 1987b). 

Nesse sentido Kasahara et al. (1996) em estudo comparativo realizado em 11 espécies 

pertencentes ao gênero Tropidurus, estabeleceram dois padrões de bandamento C para o 

grupo. O tipo I caracterizado por apresentar muita heterocromatina localizada 

pericentromericamente em um número variável de microcromossomos, podendo ser 

observada também em alguns macrocromossomos. E tipo II apresentando uma pequena 

quantidade de heterocromatina em alguns microcromossomos.  

Autores sugerem a existência de dois grupos genéticos em T. torquatus baseados no 

padrão de distribuição da heterocromatina, onde os grupos litorâneos apresentariam o padrão 

tipo I e os interioranos o tipo II (Pellegrino et al., 1994). 

A aplicação de bandamentos longitudinais (bandas G e R) permitiram o 

estabelecimento de homologias entre os macrocromossomos das espécies nas quais foram 

aplicadas (Kasahara et al., 1987b), mostrando, em alguns casos, homologia total entre os 

complementos (T. montanus e T. torquatus) (Yonenaga-Yassuda et al., 1988). 

A técnica citogenética que utiliza a incorporação de BrdU em lagartos,  tem permitido 

a obtenção de diferenciação das bandas de replicação nos cromossomos, tratando-se de 

importante possibilidade para identificação individual dos cromossomos e assim comparar os 
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cariótipos, como o observado para T. hispidus (Kasahara et al., 1987b) e T. torquatus 

(Yonenaga-Yassuda et al., 1988). 

Devido à dificuldade de se obter um bom índice mitótico nas preparações 

cromossômicas, os estudos envolvendo coloração diferencial e citogenética molecular são 

pouco representativas para répteis. A Hibridação in situ Fluorescente (FISH)  constitui-se 

como ferramenta de alta resolução e bastante eficaz para a detecção e mapeamento de 

segmentos alvo de DNA por meio da utilização de uma sonda que apresenta sequência 

complementar (Yonenaga-Yassuda, 2004). Encontram-se pouco representados na literatura os 

estudos cromossômicos envolvendo a técnica de FISH em répteis, no entanto existem relatos 

de trabalhos em lagartos envolvendo a técnica, como para os gêneros Gonatodes (Schmi et 

al., 1994), Leposoma (Pellegrino et al., 1999) e Polychrus (Bertolotto et al., 2001). 

Até o momento, técnicas de citogenética molecular, como a coloração por 

fluorocromos base-específicos e hibridação in situ fluorescente não foram aplicadas nos 

representantes do gênero Tropidurus. 

Num olhar superficial, os dados cromossômicos parecem meramente descritivos, 

entretanto, a variação citogenética, nos mais diferentes níveis, permite a comparação entre 

espécies, o estabelecimento de homologias e uma melhor compreensão dos rearranjos 

cromossômicos que originaram os diferentes cariótipos. As informações citogenéticas são 

importantes para um melhor entendimento dos mecanismos de evolução cromossômica, sendo 

que o papel dos rearranjos cromossômicos no processo de diferenciação entre espécies se 

mostra um assunto polêmico entre alguns autores (Bertolotto, 2006). 

Poucos são os trabalhos que utilizam dados citogenéticos para realização de 

inferências filogenéticas. A evolução cromossômica pode ser considerada independente das 

modificações morfológicas e/ou molecular, uma vez que taxa de mudança entre esses 

marcadores é muito diferenciada. Não há dúvida, entretanto, de que os cromossomos são 

caracteres poderosos para inferências de relações filogenéticas e que seria difícil discutir 

sobre mudanças evolutivas sem um bom entendimento da estrutura dos cromossomos 

(Bertolotto, 2006) e suas homologias, que podem ser acessadas por bandamentos ou FISH 

(Dobigny et al., 2004). 

A análise dos genomas em vertebrados tiveram um grande avanço nos últimos anos, 

em decorrência das pesquisas envolvendo técnicas moleculares, especialmente após o 

desenvolvimento da técnica de Reação em Cadeia da Polimerase  (PCR). Em lagartos existem 

relatos de estudos moleculares, dentre outros, envolvendo os gêneros, Gymnodactylus 

(Pellegrino et al., 2005), Calyptommatus e Nothobachia (Siedchlag et al., 2010), Leposoma 
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(Pellegrino et al., 1999), Tropidurus (Passoni et al., 2000), Enyalius (Bertolotto, 2006), 

Eurolophosaurus (Passoni et al., 2008), Varanus (Amer et al., 2008) e vários gêneros 

pertencentes à família Leiosauridae (Frost et al., 2001a) e Teiidae (Santos, 2007). 

Atualmente existem disponíveis trabalhos bem sucedidos realizados em lagartos e que 

utilizaram dados cromossômicos, moleculares e morfológicos em estudos populacionais e 

filogenéticos (Flores-Villela et al., 2000; Pellegrino et al., 2005, Bertolloto, 2006) 

demonstrando que a citogenética pode contribuir com informações importantes para estudos 

taxonômicos e evolutivos.  
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo geral 

 

Este estudo teve como objetivo caracterizar populações naturais de espécies de 

lagartos do gênero Tropidurus que ocorrem no estado da Bahia por meio de técnicas 

citogenéticas realizando uma análise cromossômica comparativa que auxilie na compreensão 

dos mecanismos de evolução cromossômica envolvidos na diferenciação do grupo.  Com isso 

espera-se contribuir, para um melhor entendimento das relações evolutivas entre as espécies 

estudadas, buscando, esclarecer os conflitos taxonômicos e sistemáticos existentes para o 

grupo. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

1. Analisar espécies de lagartos do gênero Tropidurus coletadas no estado da Bahia 

por meio da aplicação de técnicas de coloração convencional, bandamento C e detecção das 

regiões organizadoras de nucléolos por impregnação por nitrato de prata, Comparar os dados 

obtidos com os dados previamente descritos na literatura a fim de melhor identificar 

semelhanças e diferenças entre as espécies analisadas e suas possíveis variantes geográficas; 

 

2. Contribuir para um melhor entendimento dos possíveis mecanismos que levaram à 

diversificação desse grupo de lagartos na região da Bahia. 

 

3. Reunir informações que possam ser futuramente utilizadas no esclarecimento dos 

conflitos taxonômicos e sistemáticos que envolvem o gênero Tropidurus. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 Material de estudo 

 

Foram analisados 73 indivíduos do gênero Tropidurus provenientes de oito localidades 

do estado da Bahia/Brasil. Das espécies de ocorrência na área de estudo, cinco foram 

amostradas - T. cocorobensis, T. erythrocephalus, T. hispidus, T. semitaeniatus, T. torquatus. 

(Figura 1; Tabela 1). 

 

  
 

  
 

  
 

Figura 1 – Fotos dos exemplares de Tropidurus analisados no presente estudo. a) T. 

cocorobensis   b) T. erythrocephalus   c) T. hispidus (Morro do Chapéu) d) T. semitaeniatus  

(Morro do Chapéu)  e) T. torquatus. Fotos cedidas por Miguel T. Rodrigues e Mauro Teixeira 

(a, b, c, d) e arquivo pessoal (e). 

 

a b 
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Tabela 1 – Espécies analisadas, localidades e sexo dos indivíduos utilizados no presente 

estudo. 

 

Espécies  Localidades / Bahia  Número de indivíduos e sexo 

T. cocorobensis Morro do Chapéu 4♂,4♀ 

T. erytrocephalus Morro do Chapéu 2♂, 3♀ 

T. hispidus Contendas do Sincorá  3♂, 4♀ 

Morro do Chapéu 4♂, 11♀ 

Estação Ecológica Estadual de 

Wenceslau Guimarães 
4♀ 

Vitória da Conquista 2♀ 

Florestal 1♂, 1♀ 

Jequié 6♂, 10♀ 

T. semitaeniatus Morro do Chapéu 1♂, 7♀ 

Contendas do Sincorá  2♂, 2♀ 

Paulo Afonso 1♀ 

T. torquatus Barra Grande 1♀ 

 

Legenda: ♀ Fêmea;   ♂ Macho 

 

Os métodos utilizados para captura dos espécimes foram: busca ativa, coleta com laço 

e armadilhas de interceptação e queda do tipo “pitfall” (Figura 2), cuja disposição dependeu 

do relevo do terreno.  Os espécimes coletados foram transportados em sacos ou potes para 

acondicionamento nas dependências do Laboratório de Citogenética da Universidade Estadual 

do Sudoeste da Bahia – Campus de Jequié, onde foram processados, recebendo numeração 

correspondente ao registro de tombo. Em casos particulares, envolvendo localidades de difícil 

acesso, o material foi processado in loco.  
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Figura 2 – Armadilhas de interceptação e queda (Pitfalls) (a, b) utilizadas para captura dos 

exemplares de Tropidurus em Morro do Chapéu-BA durante expedição de campo. 

 

Os exemplares utilizados foram fixados em formol 10% por três dias e transferidos 

para álcool etílico 70% para identificação, armazenamento e depósito de exemplares 

testemunhos em coleções herpetológicas do Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo 

sob os cuidados do professor Dr. Miguel T. Rodrigues. 

 

4.2  Análise Citogenética 

 

4.2.1 Preparação dos cromossomos mitóticos – Fígado (Garcia em preparação) 

 

1. Injetar intraperitonealmente nos animais uma solução de Nikkho-vac, na proporção 

de 0,01 ml / 10g de peso do animal, 24 e 48 horas antes do processamento. 

2. Injetar intraperitonealmente nos animais uma solução de colchicina 0,1% na 

proporção de 0,01ml / 10g de peso do animal, cerca de 4h antes de iniciar o processamento 

dos animais. A quantidade de colchicina pode variar entre 0,5 e 1,0 ml. 

3. Anestesiar os animais com auxílio de éter ou gelo, sacrificar e remover o baço e o 

fígado. Reservar parte do material em microtubos de 1,5 ou 2,0 ml contendo álcool etílico 

100% para banco de tecidos e posterior análise molecular, o restante colocar num béquer 

pequeno contendo cerca de 2 a 10 ml de meio RPMI. 

4. Dissociar o material com auxílio de uma seringa hipodérmica sem agulha. 

5. Transferir o material para tubos falcon e centrifugar durante 10 minutos a 1200 rpm. 

6. Descartar o sobrenadante em seguida adicionar uma solução hipotônica de KCl 

0,075M, numa quantidade que pode variar de 2 a 10ml de acordo com o tamanho do animal.  

a b 
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7. Ressuspender o material suavemente com auxílio de pipeta pasteur e incubar a 37ºC 

em estufa por 30 minutos. 

8. Retirar os tubos da estufa e acrescentar 1ml de fixador Carnoy gelado recém 

preparado (3 metanol:1 ácido acético), homogeneizar levemente a suspensão e centrifugar por 

10 minutos a 1200rpm. 

9. Descartar o sobrenadante e em seguida adicionar de 2 a 10ml de fixador, a depender 

do tamanho do animal. Ressuspender o material e centrifugar por 10 minutos a 1200rpm. 

Repetir essa etapa do procedimento por 2 vezes. 

10. Descartar o sobrenadante novamente e adicionar 1,5ml de fixador Carnoy (3:1). 

Ressuspender o material e transferir para um tubo plástico tipo eppendorf, armazenar a -20ºC. 

11. Pingar as suspensões obtidas em lâminas previamente lavadas com solução de 

Sulfocrômica por 20 minutos e em água corrente.  

12. Corar as lâminas com solução de Giemsa 5% em tampão fosfato 0,1M com pH 6,8 

por aproximadamente 10 minutos. Lavar as lâminas em água corrente e secar ao ar. 

 

4.2.2 Detecção das Regiões Organizadoras de Nucléolo (Ag-RONs) (Howell e 

Black, 1980) 

 

1. Pingar sobre uma lamínula previamente preparada, 2 gotas de solução aquosa de 

gelatina 2%, acrescida de ácido fórmico na proporção 1ml/100ml de solução, e 4 gotas de 

solução aquosa de nitrato de prata 50%. 

2. Cobrir a lamínula com a lâmina previamente preparada, tomando o cuidado para 

não formar bolhas de ar. 

3. Incubar o conjunto lâmina e lamínula em banho-maria a 60ºC até adquirir uma 

coloração de caramelo a marrom claro. 

4. Lavar as lâminas em água destilada com auxilio de uma pisseta para a retirada da 

lamínula. 

5. Lavar as lâminas em água corrente e secar ao ar. 

6. Corar as lâminas para observar ao microscópio, com Giemsa a 10% diluído em 

tampão fosfato pH 6,8 por 20 segundos. 
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4.2.3  Detecção da Distribuição da Heterocromatina Constitutiva (Sumner, 1972) 

 

1. Tratar as lâminas previamente preparadas com HCl 0,2N por 13 minutos em 

temperatura ambiente. 

2. Lavar as lâminas em água corrente e secar ao ar. 

3. Tratar as lâminas em solução aquosa de Ba(OH)2 5% a 60ºC no banho maria, por 

um tempo que pode variar de 45 a 60 segundos de acordo ao tempo de envelhecimento das 

lâminas. 

4. Lavar as lâminas em HCl 0,2N a temperatura ambiente. 

5. Colocar as lâminas em solução salina 2xSSC a 60 ºC por 30 minutos. 

6. Lavar as lâminas em água corrente e secar ao ar. 

7. Corar com Giemsa 10% durante 10 minutos. 

 

4.2.4 Captura das imagens 

 

Analisar as preparações convencionais (Giemsa, banda-C e Ag-RONs) em 

microscópio óptico ou microscópio de epifluorescência Olympus BX51. Para as contagens 

cromossômicas e observações mais detalhadas utilizar a objetiva de imersão, num aumento de 

1000 vezes. Capturar as melhores metáfases com 5 Mp de definição utilizando sistema de 

análise de imagens Cool Snap Pro, com auxílio do programa Image Pro Plus 6.0 (Media 

Cybernetics). 

 

4.2.5 Montagem dos Cariótipos 

 

Para a determinação do número e morfologia dos cromossomos, utilizar coloração 

convencional por Giemsa. A classificação cromossômica, seguir a proposta por Levan et al. 

(1964) adotando-se os seguintes limites para a relação de braços (RB): RB= 1,00-1,70, 

metacêntrico (m); RB= 1,71-3,00, submetacêntrico (sm); RB= 3,01-7,00, subtelocêntrico (st); 

RB= maior que 7,00, acrocêntrico (a).  

Para o cálculo do número de braços cromossômicos (NF), admitir os cromossomos 

metacêntricos, submetacêntricos e subtelocêntricos como portadores de dois braços 

cromossômicos, e os cromossomos acrocêntricos como portadores de apenas um braço. 

Proceder às medições dos cromossomos com auxílio de um paquímetro e os cromossomos 

dispostos em pranchas, separados de acordo com seu tamanho.  
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TROPIDURUS (IGUANIA, TROPIDURIDAE).  
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RESUMO 

 

Estudos cromossômicos foram realizados em 12 populações de cinco espécies de Tropidurus, 

provenientes do estado da Bahia. Todas as populações analisadas apresentaram 2n=36 

cromossomos com cariótipo constituído por 12 macrocromossomos metacêntricos e 

submetacêntricos e 24 microcromossomos com morfologia exclusivamente acrocêntrica para 

a maioria das espécies, com exceção de T. semitaeniatus que apresentou também pares de 

microcromossomos metacêntricos. Devido à diferença na morfologia dos microcromossomos, 

o número fundamental variou entre 48, 50 e 52.  Foi observada a presença de cromossomo 

supranumerário em uma população de T. hispidus. O bandamento C evidenciou blocos 

heterocromáticos pericentroméricos na maioria dos microcromossomos, e marcações 

interticiais e pericentroméricas em dois pares de macrocromossomos. As RONs apresentaram 

diferentes padrões, com marcações simples em T. erytrocephalus, T. semitaeniatus e T. 

torquatus e RONs múltiplas em T. cocorobensis e T. hispidus, sendo este o primeiro relato de 

RONs múltiplas para essas espécies. Os resultados sugerem um conservadorismo da 

macroestrutura cromossômica para o gênero Tropidurus e uma evolução mais dinâmica da 

microestrutura, com a participação de rearranjos cromossômicos não-Robertsonianos.  A 

diversidade cariotípica do grupo é discutida com base em padrões de divergência e 

distribuição desses animais. 

 

Palavras-chave: cromossomos supranumerários, diversidade críptica, rearranjos 

cromossômicos, RONs múltiplas.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

A família Tropiduridae é composta por lagartos heliófilos de pequeno e médio porte 

cuja distribuição encontra-se restrita a América do Sul e Ilhas Galápagos (Pough, 2004).    A 

sistemática do grupo é considerada extremamente complexa, de forma que este passou, 

recentemente, por um processo de reorganização baseado em estudos morfológicos e 

moleculares, que  resultaram em uma série de sinonimizações e propostas de novos gêneros 

(Rodrigues, 1986, 1987; Frost, 1992; Harvey e Gutberlet, 2000; Frost et al., 2001). 

Atualmente, a família é composta por oito gêneros e aproximadamente 117 espécies (Reptile 

database, 2012). 

Dentre os tropidurídeos destaca-se o gênero Tropidurus, composto por 25 espécies 

(Reptile database, 2012) popularmente conhecidas como lagartixas ou catendes. Esses 

lagartos de médio porte são encontrados por toda a América do Sul e Ilhas Galápagos, 

totalizando 16 espécies encontradas em diferentes biomas ao longo do território brasileiro, 

muitas das quais marcadas pelo endemismo  (Rodrigues et al., 1988). 

Devido sua ampla distribuição e grande número de espécies, o gênero Tropidurus vem 

sendo alvo de estudos filogenéticos que buscam  melhor estabelecer as relações evolutivas 

entre seus gêneros, bem como a real diversidade de espécies dentro desses (Vanzoline e 

Gomes, 1979; Rodrigues 1986, 1987, 1988; Frost, 1992; Frost et al., 2001). Com base nesses 

estudos foram propostos: (1) um novo gênero, Eurolophosaurus, que passou a agrupar as 

espécies antes atribuídas ao grupo T. nanuzae; (2) a revalidação dos gêneros Plica, 

Uracentron e Strobilus que haviam sido sinonimizados em Tropidurus; e (3) a existência de 

quatro grupos de espécies (T. bogerti, T. semitaeniatus, T. spinulosus e T. torquatus) para o 

gênero, baseados em semelhanças morfológicas e ecológicas. 

A complexidade sistemática do grupo também é refletida nos dados cromossômicos 

disponíveis. Até o momento foram analisadas 13 das 25 espécies de Tropidurus, e todas 

apresentaram o mesmo número diplóide e o mesmo padrão de organização cariotípica, onde 

pequenas variações nestas características são atribuídas a presença de cromossomos 

supranumerários e/ou sistemas cromossômicos sexuais simples e múltiplos (Bertolotto et al., 

2004; Kasahara et al., 1983, 1987a, 1996; Yonenaga-Yassuda et al., 1988; Pellegrino et al., 

1994; González et al., 2011). 

Estudos utilizando marcadores citogenéticos clássicos como Ag-RONs e bandamento C 

permitiram a diferenciação de variantes geográficas dentro de espécies de ampla distribuição, 

como T. hispidus e T. torquatus, permitindo estabelecer a presença de cariomorfos específicos 
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com características ambientais específicas (Kasahara et al., 1996; Pellegrino et al., 1994) , Já 

estudos com marcadores mais resolutivos como o bandamento G possibilitaram o 

estabelecimento de homologias entre os macrocromossomos de algumas espécies revelando 

um conservadorismo do padrão de bandas longitudinais entre elas (Yonenaga-Yassuda et al., 

1988). 

Sabe-se que informações sobre a caracterização cromossômica são importantes para 

um melhor entendimento dos mecanismos de evolução cariotípica de muitos grupos animais, 

permitindo traçar os possíveis eventos envolvidos na diferenciação genética de muitos grupos 

de répteis, principalmente quando os dados cromossômicos são associados a outros 

marcadores (Pellegrino et al., 2005). O presente estudo teve por objetivo realizar uma análise 

citogenética comparativa em diferentes espécies de Tropidurus, trazendo novos dados que 

permitiram discutir a dinâmica evolutiva dos cromossomos desse grupo de lagartos. 

  

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

 Foram analisados 73 exemplares de cinco espécies do gênero Tropidurus 

provenientes de oito localidades do Estado da Bahia/BR. O sexo dos animais e os pontos de 

coleta encontram-se listados na tabela 1.1. Todos os indivíduos foram identificados pelo 

grupo do Dr. Miguel T. Rodrigues da Universidade de São Paulo e encontram-se depositados 

no Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo (MUZUSP). 

A suspensão de cromossomos mitóticos utilizada como base para o presente estudo foi 

obtida através da aplicação do protocolo adaptado por Garcia (em preparação) para o estudo 

em lagartos. 

A classificação cromossômica seguiu a proposta de Levan et al. (1964) adotando-se 

os seguintes limites para a relação de braços (RB): RB= 1,00-1,70, metacêntrico; RB= 1,71-

3,00, submetacêntrico; RB= 3,01-7,00, subtelocêntrico; RB= maior que 7,00, acrocêntrico. 

Para o cálculo do número de braços cromossômicos (NF), admitiram-se os cromossomos 

metacêntricos, submetacêntricos e subtelocêntricos como portadores de dois braços 

cromossômicos, e os cromossomos acrocêntricos como portadores de apenas um braço. Os 

cromossomos do cariótipo foram organizados em ordem decrescente de tamanho. 

O bandamento C, foi obtido segundo protocolo proposto por Sumner (1972) com 

modificações. As lâminas foram inicialmente imersa em fixador Carnoy 3:1 por 10 minutos, 

em seguida foi tratada em HCl 0,2 N por 13 minutos, ambos em temperatura ambiente. Após 

esse procedimento, imergiu-se a lâmina em Ba(OH)2 a 60º por 45 a 60 segundos e depois em 
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2xSSC a 60º por 30 minutos. Completado o procedimento a lâmina foi corada com Giemsa a 

5%.  

Para a detecção das regiões organizadoras de nucléolo utilizou-se a impregnação por 

nitrato de prata segundo Howell e Black (1980). 

 

3. RESULTADOS 

 

Todas as populações analisadas apresentaram 2n = 36 cromossomos com cariótipo 

constituído por 12 macrocromossomos (M) e 24 microcromossomos (m). Não foi verificada a 

existência de cromossomos diferenciados entre os sexos para nenhuma das populações 

estudadas. 

Para todos os exemplares a morfologia dos macrocromossomos mostrou-se constante, 

sendo dada por: pares 1, 3, 4 e 6 metacêntricos e pares 2 e 5 submetacêntricos. Com relação à 

morfologia dos microcromossomos T. cocorobensis, T. erytrocephalus, T. hispidus e T. 

torquatus apresentaram apenas cromossomos acrocêntricos, enquanto que os exemplares de T. 

semitaeniatus de Contendas do Sincorá e Morro do Chapéu apresentaram um par de 

microcromossomos metacêntricos (par 12) e a população de Paulo Afonso dois pares (pares 

12 e 15). Devido à diferença na morfologia dos microcromossomos o NF variou entre 48, 50 e 

52 (Figura 1.1 e Tabela 1.1). Ainda para a população de T. hispidus da Estação Ecológica 

Estadual de Wenceslau Guimarães (EEEWG), verificou-se uma variação numérica intra e 

interindividual, devido à presença de um microcromossomo extra em dois dos indivíduos 

estudados (Figura 1.1). 

Para as populações de T. erytrocephalus e T. hispidus de Morro do Chapéu e Vitória 

da Conquista, notou-se um heteromorfismo de tamanho entre os homólogos do par 4, o qual 

não mostrou-se relacionado com o sexo dos animais. Pode-se ainda observar a ocorrência de 

uma constrição secundária localizada intersticialmente na região distal do braço longo do par 

2 nos exemplares de T. hispidus provenientes da EEEWG e em T. cocorobensis de Morro do 

Chapéu, na qual a constrição localizou-se nos braços curtos do par 8.  

Com relação à distribuição dos blocos de heterocromatina constitutiva, o bandamento 

C permitiu evidenciar a presença de marcações BC+ bem evidentes localizadas em posição 

pericentromérica em um número grande e variável de microcromossomos. Blocos 

heterocromáticos também puderam ser observados em posição intersticial na região terminal 

do par 2 e em posição pericentromérica do par 5 para a maioria das populações analisadas 
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(Figuras 2.1 e 3). O cromossomo supranumerário de T. hispidus de EEEWG mostrou-se 

eucromático depois de submetido ao bandamento C. 

Com relação ao número e localização das RONs, T. erytrocephalus, T. torquatus e as 

populações de T. hispidus provenientes de Contendas do Sincorá e Jequié, apresentaram 

RONs simples localizadas nos braços curtos do par 8. Todas as populações de T. 

semitaeniatus também apresentaram RONs simples, porém localizadas terminalmente nos 

braços longos do par 12. Já a população de T. cocorobensis apresentou RONs múltiplas 

localizada pericentromericamente nos braços curtos do par 8 e em um dos homólogos do 

par16 (Figura 1.1). 

A maior variação com relação às regiões organizadoras de nucléolo foi observada para 

as populações de T. hispidus. Para as amostras de EEEWG e Florestal as RONs mostraram-se 

múltiplas e localizadas terminalmente nos braços longos de um dos homólogos do par 2 e nos 

braços curtos do par 8. Para a população de Morro do Chapéu, também foi observada a 

presença dessas regiões em um dos homólogos do par 2 e nos braços curtos do par 16. Já os 

exemplares de Vitória da Conquista apresentaram as RONs localizadas nos braços curtos dos 

pares cromossômicos 8 e 16 (Figura 1.1). 

 

4. DISCUSSÃO 

 

O número diplóide de 2n = 36 cromossomos, com constituição cariotípica dada por 

12M + 24m, é considerado plesiomórfico para Iguania e para outros grupos de lagartos, sendo 

que alguns autores propõem que esta seja uma condição basal para Squamata em geral 

(Webster et al., 1972; Paull et al., 1976; Bickham, 1984). Para a família Tropiduridae, todos 

os gêneros estudados citogeneticamente até o momento demonstram um conservadorismo 

dessas características, sendo que variações numéricas estão frequentemente associadas a 

sistemas cromossômicos sexuais múltiplos ou presença de cromossomos supranumerários 

(Beçak et al., 1972; Kasahara et al., 1987a, 1996; Rodrigues et al., 1989; Pellegrino et al., 

1994). 

A despeito da manutenção do número de macro e microcromossomos, a morfologia 

desses mostra-se variável entre os gêneros Eurolophosaurus, Strobilurus, Tropidurus e 

Uranoscodon, mas aparentemente constante dentro destes. Os pares 1, 3 e 4 mantém a 

morfologia metacêntrica conservada, já os pares 2, 5 e 6 variam entre metacêntricos e 

submetacêntricos (Kasahara et al., 1987a,b, 1996; Rodrigues et al., 1989; Pellegrino et al., 

1994). Com relação aos microcromossomos, a maioria das espécies apresenta morfologia 
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acrocêntrica, sendo que microcromossomos metacêntricos autossômicos foram observados 

apenas para T. semitaeniatus e U. superciliosus (Pellegrino et al., 1994) e alossômicos para as 

espécies do gênero Eurolophosaurus e do gênero Tropidurus que apresentaram sistema sexual 

do tipo X1X1X2X2/X1X2Y (Kasahara et al., 1983,1987a, 1996). 

As populações de T. semitaeniatus analisadas no presente estudo apresentaram de um 

a dois pares de microcromossomos metacêntricos, diferindo das populações analisadas por 

Pellegrino et al. (1994) que apresentaram três pares. Provavelmente a alteração na morfologia 

desses cromossomos deve-se a inversões pericêntricas, uma vez que o número diplóide 

mantém-se constante. Eventos de fusões cêntricas resultando em microcromossomos 

metacêntricos são propostos como o mecanismo de surgimento do cromossomo Y 

diferenciado no sistema sexual X1X1X2X2/X1X2Y (Kasahara et al., 1983, 1987a, 1996).  

Com relação aos três cariomorfos (A, B e C) propostos por Kasahara et al. (1987b) 

para T. hispidus com base na presença ou ausência de uma constrição secundária intersticial 

no par 2, apenas a população de EEEWG do presente estudo seria classificada como detentora 

do cariomorfo A, as demais populações analisadas apresentaram o cariomorfo C. Kasahara et 

al. (1987b) propõem uma associação entre traços morfológicos e ecológicos dos animais com 

a ocorrência desses cariomorfos, sendo o cariomorfo A presente em populações de baixas 

altitudes e áreas arenosas e os cariomorfos B e C presentes em populações encontradas 

próximas ou acima de 900m de altitude.  

A proposta dos autores não foi corroborada no presente estudo, uma vez que a 

população de T. hispidus de EEEWG, uma área de mata atlântica e altitude próxima a 1000m, 

apresentou constrição secundária bastante evidente no par 2, enquanto que a população de 

Morro do Chapéu classificada como possuidora do cariomorfo C foi previamente identificada 

nos estudos de Kasahara et al. (1987b) como cariomorfo B. Na verdade, propomos que a 

presença/ausência da constrição secundária no par 2 não é uma característica diagnóstica para 

a proposta de grupos cariotípicos dentro de T. hispidus, uma vez que o grau de condensação 

dessas regiões mostra-se bastante variável até intraindividualmente, constituindo um 

marcador cromossômico fraco para a identificação de variantes geográficas. O grau de 

condensação das RONs mostra-se mais associado à atividade destas regiões, sendo que nem 

sempre todas as constrições secundárias de uma célula mostram-se totalmente distendidas 

(Guerra, 1988) o que não significaria que estas regiões estariam ausentes no cariomorfo C. 

Tratando-se da determinação do sexo, os estudos citogenéticos em lagartos mostram 

que a maioria das espécies é desprovida de cromossomos sexuais heteromórficos e que 

quando estes estão presentes constituem em sua maioria sistemas sexuais simples do tipo 
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XX/XY, sendo o Y um microcromossomo puntiforme (Bull, 1980). Para o gênero Tropidurus 

existem relatos de sistema sexual tipo simples XX/XY para as espécies T. cocorobensis, T. 

erytrocephalus, T. etheridgei, T. hygomi, T. oreadicus, T. torquatus (Kasahara et al., 1996), T. 

hispidus e T. montanus (Pellegrino et al., 1994; Kasahara et al., 1987a, 1996 ), e sistema 

sexual do tipo múltiplo X1X1X2X2/X1X2Y para T. itambere, T. psammonastes e T. 

torquatus  (Kasahara et al., 1983, 1996). No presente estudo não foi detectado sistema sexual 

diferenciado para machos e fêmeas, mesmo para as populações de T. erytrocephalus e T. 

hispidus de Morro do Chapéu, para as quais Kasahara et al. (1987b) observou um sistema 

XX/XY.  

O cromossomo X de Tropidurus mostra-se como um dos maiores microcromossomos, 

sendo o Y puntiforme, já nos cariótipos por nós obtidos essa diferença de tamanho entre os 

microcromossomos não foi observada. Casos semelhantes foram descritos para populações de 

T. hispidus, T. mucujensis, T. semitaeniatus e T. spinulosus (Pellegrino et al. 1994, González 

et al., 2011). 

Em lagartos já foram descritas 15 ocorrências de cromossomos supranumerários para 

vários gêneros de diferentes famílias. Na maioria dos casos estes se mostraram pequenos ou 

até mesmo microcromossomos, sendo que em sua maioria foram identificados apenas com 

base em coloração convencional. Casos onde o bandamento C foi aplicado demonstra que o 

grau de heterocromatinização destes cromossomos extras mostra-se variável (para revisão ver 

Bertolotto et al., 2004). 

Para o gênero Tropidurus o primeiro, e até então único, relato de cromossomos 

supranumerários foi descrito por Beçak et al. (1972) para T. torquatus, sendo que estes 

cromossomos identificados como de tamanho médio variaram em número de um a dois entre 

os indivíduos analisados. No presente trabalho apresentamos o primeiro relato de 

cromossomos supranumerários em T. hispidus, sendo que este diferiu dos cromossomos de T. 

torquatus por mostrar-se um microcromossomo eucromático. 

O cromossomo extra de T. hispidus apresentou instabilidade mitótica, resultando em 

uma variação intra e interindividual do número cromossômico. Esta instabilidade mostra-se 

frequente para os lagartos de modo geral (Bertolotto et al., 2004).   

A possível ocorrência de variações individuais, intrapopulacionais ou 

interpopulacionais no que se refere à localização e quantidade da heterocromatina 

constitutiva, podem fornecer dados importantes e extremamente úteis na citotaxonomia e 

caracterização das espécies de lagartos (Santos, 2007). Nesse sentido Kasahara et al. (1996), 

em estudo comparativo realizado em onze espécies pertencentes ao gênero Tropidurus, 
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estabeleceram dois padrões de bandamento C para o grupo: (a) Tipo I: caracterizado por 

grande quantidade de heterocromatina pericentromérica localizada na maioria dos 

microcromossomos, e (b) Tipo II: caracterizado por pouca quantidade de heterocromatina, 

localizada pericentromericamente em um ou dois pares de microcromossomos, geralmente 

coincidentes com as RONs.  

Todas as populações analisadas neste trabalho apresentaram o padrão Tipo I, sendo 

que ainda puderam ser observadas marcações pericentroméricas no par 5 e intersticiais 

próximas as regiões terminais do braço longo do par 2, padrão também observado para 

algumas espécies/populações estudadas por Pellegrino et al. (1994) e Kasahara et al. (1996). 

Variações nesses padrões envolvendo regiões BC+ foram observadas apenas para T. itambere, 

onde foi descrito um polimorfismo de tamanho dos blocos presentes em um ou ambos os 

homólogos de um par de microcromossomos (Kasahara et al.,1996). Os demais tropidurídeos 

apresentam poucas diferenças com relação à quantidade e a localização da heterocromatina 

constitutiva, sendo que S. torquatus apresentou o padrão mais divergente para o grupo, onde 

foram observados grandes blocos intersticiais, terminais e pericentroméricos nos 

macrocromossomos (Rodrigues et al., 1989). 

Pellegrino et al. (1994) propõem a existência de dois grupos genéticos em T. torquatus 

com base no padrão de distribuição da heterocromatina, onde os grupos litorâneos 

apresentariam o padrão Tipo I e os interioranos o Tipo II. O presente estudo corrobora a 

proposta desses autores, uma vez que a população analisada de T. torquatus proveniente de 

Barra Grande, uma zona litorânea apresentou grande quantidade de heterocromatina. 

Entretanto, ressalta-se que este padrão parece ser aplicável apenas a T. torquatus, não 

podendo ser estendido para outras espécies do grupo, como, por exemplo, T. hispidus. 

O número e a posição das RONs, tanto para répteis, quanto anfíbios, parecem 

constituir importantes marcadores citotaxonômicos. (Pellegrino et al., 1994; Siqueira et al., 

2004).  Para Tropiduridae de modo geral, o padrão mais frequente encontrado para as RONs é 

o posicionamento destas pericentromericamente em apenas um par de microcromossomos 

acrocêntricos. Variações foram observadas apenas para as espécies do gênero 

Eurolophosaurus, cujas RONs localizaram-se proximalmente ao centrômero nos braços 

longos do par 6 (Kasahara  et al., 1987a), em T. spinulosus onde essas regiões localizaram-se 

terminalmente nos braços longos do par 6 (Pellegrino et al., 1994), T. hispidus  terminalmente 

nos braços longos do par 2 (Pellegrino et al., 1994)  e em T. torquatus ocorreu o primeiro 

relato de RONs múltiplas para a família, envolvendo dois pares de microcromossomos 

(Kasahara et al., 1996). 
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T. semitaeniatus trata-se de um caso particular, pois nota-se que as RONs nessa 

espécie localizam-se nos braços longos de um par de microcromossomos metacêntricos. A 

localização destas regiões em posição terminal sugere que houve uma movimentação dos 

cístrons ribossomais 45S ao longo do genoma, tendo sido estes possivelmente transferidos da 

posição pericentromérica de um par de microcromossomos para a posição terminal atual. Por 

parcimônia a hipótese de transposição parece mais plausível para explicar a localização das 

RONs em T. semitaeniatus, uma vez que pelo menos um evento de inversão pericêntrica e um 

evento de translocação balanceada não recíproca seriam necessários para explicar as 

diferenças entre os cromossomos nucleolares de Tropidurus (Figura 4). 

Comparando-se os padrões das RONs obtidas nesse estudo, em destaque na figura 1.1, 

podemos observar que para a maioria das espécies com RONs simples, essas regiões estão 

restritas ao par 8, o qual aparentemente mostrou-se conservado para as mesmas. A variação 

encontrada (par 16) deve-se possivelmente a transposição dessa região entre os 

microcromossomos. 

É descrita pela primeira vez a ocorrência de RONs múltiplas para T. hispidus, sendo 

que três padrões puderam ser identificados: (1) marcação pericentromérica nos braços curtos 

do par 16 e intersticial nos braços longos de um dos homólogos do par 2; (2)  marcação 

pericentromérica nos braços curtos do par 8 e intersticial nos braços longos de um dos 

homólogos do par 2; e (3) marcações pericentroméricas nos braços curtos dos pares 8 e 16.  

Esses dados, somados aos disponíveis na literatura sugerem que existam mais de um 

par cromossômico nucleolar para Tropidurus, embora nem sempre estes possam ser 

identificados por meio da impregnação por nitrato de prata. Técnicas mais resolutivas, como 

por exemplo, a Hibridação in situ Fluorescente (FISH) com sondas ribossomais 45S é que 

poderiam comprovar essa teoria, reforçando ou refutando a teoria de diversidade críptica para 

o gênero com base nas RONs. 

Os dados levantados demonstram que a despeito do conservadorismo da 

macroestrutura cromossômica, o gênero Tropidurus é marcado por variabilidade com relação 

a microestrutura, devido a existência de diferentes padrões de organização da heterocromatina 

constitutiva e RONs, associados a presença de supranumerários e sistemas cromossômicos 

sexuais simples e múltiplos. Observa-se que espécies que apresentam ampla distribuição 

geográfica e que divergiram há mais tempo possuem maior grau de variabilidade da 

microestrutura cromossômica, como, por exemplo, T. hispidus, T. torquatus e T. 

semitaeniatus (Tabela 1.1). Com base em dados morfológicos e ecológicos sugere-se que 
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exista mais de um grupo taxonômico dentro dos grupos supracitados, proposta essa reforçada 

pelos dados citogenéticos e em estudo com base em dados moleculares. 

González et al. (2011) sugerem que eventos vicariantes com posterior dispersão das 

novas formas estariam relacionados com o surgimento de variantes cariotípicas para 

populações venezuelanas de T. hispidus. Paull et al. (1976)  ressaltam também que espécies 

que vivem em simpatria há um aumento no número de diferenças cariotípicas, mesmo para 

grupos considerados cromossomicamente conservados como Tropidurus. 

Apesar do grande número de estudos realizados até o momento envolvendo 

Tropidurus, apenas uma pequena parte da real diversidade genética do gênero foi elucidada 

até o momento. Faz-se necessário que os estudos cariotípicos sejam estendidos para as 25 

espécies de Tropidurus existentes e que técnicas citogenéticas moleculares como a FISH 

sejam aplicadas no grupo para que seja possível determinar com mais precisão os padrões de 

evolução cromossômica para esse grupo de lagartos. 
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Tabela 1.1 – Dados citogenéticos disponíveis para o gênero Tropidurus. 

 

Espécie Localidade 

 

N de indivíduos 

 

2n/NF Fórmula cariotípica Sistema sexual Bandamento C RONs Referência 

T. cocorobensis 

Raso da 

Catarina/BA 
4♀, 2♀ 36/48 

12M + 24m 

 
XX/XY Tipo I 

Simples, pericentromérica 

em um par de 
microcromossomos 

Kasahara et al. 

(1996) 

Morro do Chapéu/ 
BA 

4♀,4♀ 36/48 12M + 24m 
 

Não Tipo I 

Múltipla, 

pericentromérica, par 8 e 
em um dos homólogos do 

par 16 

Presente Estudo 

T. erytrocephalus 

Morro do Chapéu/ 

BA 
11♂, 3♀ 36/48 12M + 24m 

 
XX/XY Tipo I 

Simples, pericentromérica 

em um par de 
microcromossomos 

Kasahara et al. 

(1996) 

Morro do Chapéu/ 

BA 
2♂, 3♀ 36/48 12M + 24m 

 
Não Tipo I 

Simples, 

pericentromérica, par 8 
Presente Estudo 

Santo Inácio/BA 1♂, 1♀ 36/48 12M + 24m 
 

XX/XY Não observado 
Simples, pericentromérica 

em um par de 

microcromossomos 

Kasahara et al. 
(1996) 

T. etheridgei 

Arinos/MG 3♂, 6♀ 36/48 12M + 24m 

 
XX/XY Tipo I 

Simples, pericentromérica 

em um par de 

microcromossomos 

Kasahara et al. 

(1996) 

Mocambinhos/ MG 1♂ 36/48 12M + 24m 

 
XX/XY Não observado 

Simples, pericentromérica 
em um par de 

microcromossomos 

Kasahara et al. 

(1996) 

T. hispidus 

Jacobina/BA 1♂ 36/48 12M + 24m 

Cariomorfo C 
XX/XY Tipo I 

Simples, par de 

microcromossomos 

Pellegrino et al. 

(1994) 

São Luiz/MA 1♂, 1♀ 36/48 12M + 24m 

Cariomorfo A 
XX/XY Tipo I 

Simples, terminal braço 

longo par 2 

Pellegrino et al. 

(1994) 

Natal/RN 1♂, 1♀ 36/48 12M + 24m 

Cariomorfo A 
XX/XY Não observado 

Simples, pericentromérica 

em um par de 
microcromossomos 

Kasahara et al. 

(1996) 

João Pessoa/PB 3♂, 2♀ 36/48 12M + 24m 

Cariomorfo A 
XX/XY Tipo I 

Simples, pericentromérica 

em um par de 
microcromossomos 

Kasahara et al. 

(1987a) 

Alagoado/BA 4♂, 3♀ 36/48 12M + 24m 

Cariomorfo A 
XX/XY Não observado 

Simples, pericentromérica 

em um par de 

microcromossomos 

Kasahara et al. 
(1996) 

Raso da Catarina 3♂ 36/48 12M + 24m 

Cariomorfo A 
XX/XY Tipo I 

Simples, pericentromérica 

em um par de 

microcromossomos 

Kasahara et al. 
(1987a) 

 
Nova Soure/BA 

 
 

1♂, 1♀ 36/48 12M + 24m 

Cariomorfo A 
XX/XY Tipo I 

Simples, pericentromérica 

em um par de 

microcromossomos 

Kasahara et al. 

(1996) 
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Sto Amaro das 
Brotas/SE 

1♂, 3♀ 36/48 12M + 24m 

Cariomorfo A 
XX/XY Tipo I 

Simples, pericentromérica 

em um par de 

microcromossomos 

Kasahara et al. 
(1987a) 

Santo Inácio 2♂, 3♀ 36/48 12M + 24m 

Cariomorfo B 
XX/XY Tipo I 

Simples, pericentromérica 
em um par de 

microcromossomos 

Kasahara et al. 

(1987a) 

Morro do 

Chapéu/BA 
3♂ 36/48 12M + 24m 

Cariomorfo B 
XX/XY Tipo I 

Simples, pericentromérica 
em um par de 

microcromossomos 

Kasahara et al. 

(1987a) 

Mucugê/BA 4♂ 36/48 12M + 24m 

Cariomorfo B 
XX/XY Tipo I 

Simples, pericentromérica 
em um par de 

microcromossomos 

Kasahara et al. 

(1987a) 

Grão Mogol/MG 5♂, 3♀ 36/48 12M + 24m 

Cariomorfo C 
XX/XY Tipo I 

Simples, pericentromérica 

em um par de 
microcromossomos 

Kasahara et al. 

(1983) 

T. hispidus 

Diamantina/ MG 1♂ 36/48 12M + 24m 

Cariomorfo C 
XX/XY Tipo I 

Simples, pericentromérica 

em um par de 
microcromossomos 

Kasahara et al. 

(1996) 

Contendas do 

Sincorá/ BA 
3♂, 4♀ 36/48 12M + 24m 

Cariomorfo C 
Não Tipo I 

Simples, 

pericentromérica, par 8 
Presente Estudo 

Morro do 

Chapéu/BA 
4♂, 11♀ 36/48 12M + 24m 

Cariomorfo C 
Não Tipo I 

Múltipla, 
pericentromérica, par 16 e 

interticial no braço longo 

de um dos homólogos do 
par 2 

Presente Estudo 

Estação Ecológica 

Estadual de 

Wenceslau 
Guimarães/BA 

4♀ 

36 + 1 

microcromossomo 

supranumerário/ 
48-49 

12M + 24m 

Cariomorfo A 
Não Tipo I 

Múltipla, 

pericentromérica, par 8 e 

interticial no braço longo 
do par 2 

Presente Estudo 

Vitória da 

Conquista/ BA 
2♀ 36/48 12M + 24m 

Cariomorfo C 
Não Tipo I 

Múltipla, 

pericentromérica, pares 8 
e 16  

Presente Estudo 

Florestal/ BA 1♂, 1♀ 36/48 12M + 24m 

Cariomorfo C 
Não Tipo I 

Múltipla, 

pericentromérica, par 8 e 

interticial no braço longo 

do par 2 

Presente Estudo 

Jequié/BA 6♂, 10♀ 36/48 12M + 24m 

Cariomorfo C 
Não Tipo I 

Simples, pericentromérica 

, par 8 
Presente Estudo 

T. hygomi 
Sto Amaro das 

Brotas/ SE 
4♂, 1♀ 36/48 12M + 24m 

 
XX/XY Tipo I 

Simples, pericentromérica 

em um par de 

microcromossomos 

Kasahara et al. 
(1996) 

T. itambere 

Poços de Caldas/ 

MG 
2♂, 1♀ 

36♀/48 

35♂/48 

12M + 24m ♀ 

12M + 23m ♂ 
X1X1X2X2/X1X2Y Tipo II 

Simples, pericentromérica 
em um par de 

microcromossomos 

Kasahara et al. 

(1996) 

São João da Boa 

Vista/SP 
2♂ 

36♀/48 

35♂/48 

12M + 24m ♀ 

12M + 23m ♂ 
X1X1X2X2/X1X2Y Tipo II 

Simples, pericentromérica 
em um par de 

microcromossomos 

Kasahara et al. 
(1996) 
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Rio Claro/SP 2♀ 
36♀/48 
35♂/48 

12M + 24m ♀ 
12M + 23m ♂ 

X1X1X2X2/X1X2Y Tipo II 

Simples, pericentromérica 

em um par de 

microcromossomos 

Kasahara et al. 
(1983) 

Joanópolis/ SP 1♀ 
36♀/48 

35♂/48 

12M + 24m ♀ 

12M + 23m ♂ 
X1X1X2X2/X1X2Y Tipo II 

Simples, pericentromérica 
em um par de 

microcromossomos 

Kasahara et al. 

(1996) 

Sorocaba/SP 3♂, 3♀ 
36♀/48 

35♂/48 

12M + 24m ♀ 

12M + 23m ♂ 
X1X1X2X2/X1X2Y Tipo II 

Simples, 
pericentromérica, par de 

microcromossomos 

Kasahara et al. 

(1983) 

T. montanus 

Rio de Contas/BA 1♀ 36/48 12M + 24m 
 

XX/XY Tipo II Simples, par 9 
Pellegrino et al. 

(1994) 

Pico das Almas/BA 1♂, 1♀ 36/48 12M + 24m 
 

XX/XY Tipo II Simples, par 9 

Pellegrino et al. 

(1994) 

 

Buritis/ MG 1♂ 36/48 12M + 24m 
 

XX/XY Tipo I 

Simples, pericentromérica 

em um par de 

microcromossomos 

Kasahara et al. 
(1996) 

Grão Mongol/ MG 2♂, 3♀ 36/48 12M + 24m 

 
XX/XY Tipo I 

Simples, pericentromérica 
em um par de 

microcromossomos 

Kasahara et al. 

(1996) 

Diamantina/ MG 1♂ 36/48 12M + 24m 

 
XX/XY Tipo I 

Simples, pericentromérica 
em um par de 

microcromossomos 

Kasahara et al. 

(1996) 

Gouveia/ MG 1♂, 1♀ 36/48 12M + 24m 

 
XX/XY Não observado 

Simples, pericentromérica 

em um par de 
microcromossomos 

Kasahara et al. 

(1996) 

S. João da Chapada/ 

MG 
1♂, 1♀ 36/48 12M + 24m 

 
XX/XY Não observado 

Simples, pericentromérica 

em um par de 
microcromossomos 

Kasahara et al. 

(1996) 

Serra do Cipó/ MG 4♂, 2♀ 36/48 12M + 24m 
 

XX/XY Não observado 

Simples, pericentromérica 

em um par de 

microcromossomos 

Kasahara et al. 
(1996) 

T. mucujensis Mucujê/BA 1♀ 36/48 12M + 24m Não Tipo II Simples, par 11 
Pellegrino et al. 

(1994) 

T. oreadicus Buritis/ MG 2♂, 1♀ 36/48 12M + 24m 

 
XX/XY Tipo II 

Simples, 
pericentromérica, par de 

microcromossomos 

Kasahara et al. 

(1996) 

T. psammonastes 

Arraial do Paulista/ 

BA 
1♂ 

36♀/48 

35♂/48 

12M + 24m ♀ 

12M + 23m ♂ 
X1X1X2X2/X1X2Y Não observado 

Simples, pericentromérica 

em um par de 
microcromossomos 

Kasahara et al. 

(1996) 

Ibiraba, BA 7♂, 6♀ 
36♀/48 

35♂/48 

12M + 24m ♀ 

12M + 23m ♂ 
X1X1X2X2/X1X2Y Tipo II 

Simples, 

pericentromérica, par de 
microcromossomos 

Kasahara et al. 

(1996) 

T. semitaeniatus Sobradinho/BA 1♂ 36/54 

12M + 24m 

 (3 pares de 

microcromossomos 

metacêntricos) 

Não Tipo I 
Simples, par de 

microcromossomos 

metacêntricos 

Pellegrino et al. 

(1994) 
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Rio de Contas/ BA 1♂ 36/54 

12M + 24m 

 (3 pares de 

microcromossomos 
metacêntricos) 

Não Tipo I 
Simples, par de 

microcromossomos 

metacêntricos 

Pellegrino et al. 

(1994) 

Tabatinga/ BA 1♀ 36/54 

12M + 24m 

 (3 pares de 

microcromossomos 
metacêntricos) 

Não Tipo I 
Simples, par de 

microcromossomos 

metacêntricos 

Pellegrino et al. 

(1994) 

Morro do Chapéu/ 
BA 

1♂, 7♀ 36/50 

12M + 24m 

 (1 par de 
microcromossomos 

metacêntricos) 

Não Tipo I 
Simples, terminal no 
braço longo do par 12 

Presente Estudo 

Contendas do 

Sincorá/ BA 
2♂, 2♀ 36/50 

12M + 24m 
 (1 par de 

microcromossomos 

metacêntricos) 

Não Tipo I 

Simples, terminal no 
braço longo do par 12 

Presente Estudo 

Paulo Afonso/ BA 1♀ 36/52 

12M + 24m 
 (2 pares de 

microcromossomos 

metacêntricos) 

Não Tipo I 

 
Simples, terminal no 

braço longo do par 12 
Presente Estudo 

T. spinulosus Cordoba/AR 1♂ 36/48 

 

12M + 24m 

 

 

Não Tipo I 
Simples, terminal braço 

longo par 6 

Pellegrino et al. 

(1994) 

T. torquatus 

Guaibim/ BA 4♂, 2♀ 36/48 12M + 24m 
 

XX/XY Tipo I 

Simples, pericentromérica 

em um par de 

microcromossomos 

Kasahara et al. 
(1996) 

Brasília/ DF 1♂, 2♀ 36/48 12M + 24m 

 
XX/XY Não observado 

Simples, pericentromérica 
em um par de 

microcromossomos 

Kasahara et al. 

(1996) 

Buritis/MG 3♂, 4♀ 36/48 12M + 24m 
 

XX/XY Tipo II 

Simples, pericentromérica 

em um par de 

microcromossomos 

Kasahara et al. 
(1996) 

Unai/ MG 4♂, 6♀ 36/48 12M + 24m 

 
XX/XY Tipo II 

Simples, pericentromérica 

em um par de 

microcromossomos 

Kasahara et al. 

(1996) 

Pedra Menina/ MG 1♀ 36/48 12M + 24m 

 
XX/XY Tipo II 

Simples, pericentromérica 

em um par de 
microcromossomos 

Kasahara et al. 

(1996) 

Piracicaba/ SP 2♂, 2♀ 36/48 12M + 24m 

 
XX/XY Tipo II 

Múltipla, 
pericentromérica em dois 

pares de 

microcromossomos 

Kasahara et al. 

(1996) 

Sorocaba/SP 3♂, 3♀ 
36♀/48 

35♂/48 

12M + 24m ♀ 

12M + 23m ♂ 
X1X1X2X2/X1X2Y Tipo II 

Simples, pericentromérica 
em um par de 

microcromossomos 

 

Kasahara et al. 

(1983) 
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Rio Claro/SP 2♀ 36/48 12M + 24m 
 

XX/XY Tipo II 

Simples, pericentromérica 

em um par de 

microcromossomos 

Kasahara et al. 
(1983) 

Grão Mongo/SP 5♂, 3♀ 36/48 12M + 24m 

 
XX/XY Tipo II 

Simples, pericentromérica 

em um par de 
microcromossomos 

Kasahara et al. 

(1983) 

Barra Grande/ BA 1♀ 36/48 12M + 24m 

 
Não observado Tipo I 

Simples, pericentromérica  

no par 8 
Presente Estudo 

 
Legenda:  ♂ = Macho; ♀ =  Fêmea; M = Macrocromossomos; m = microcromossomos; NF = número fundamental; 2n = número diplóide; Tipo I = blocos 

heterocromáticos distribuídos pericentromericamente em grande número de microcromossomos e em alguns macrocromossomos; Tipo II = pouca quantidade de 

heterocromatina localizada pericentromericamente em um ou dois pares de microcromossomos. 
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Figura 1.1 – Cariótipos de Tropidurus após coloração convencional com Giemsa: a) T. 

cocorobensis: b) T. erythrocephalus, c) T. hispidus (Contendas do Sincorá, d) T. hispidus 

(EEEWG), e) T. hispidus (Florestal), f) T. hispidus (Jequié), g) T. hispidus (Morro do 

Chapéu), h) T. hispidus (Vitória da Conquista), i) T. semitaeniatus (Contendas do Sincorá), j) 

T. semitaeniatus (Morro do Chapéu), k) T. semitaeniatus (Paulo Afonso), l) T. torquatus. Em 

destaque os cromossomos nucleolares após impregnação por nitrato de prata (caixas e 

sublinhado). S = microcromossomo supranumerário. 
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Figura 2.1 – Localização dos blocos de heterocromatina constitutiva evidenciados após 

bandamento C: a) T. cocorobensis, b) T. erythrocephalus, c) T. hispidus (Contendas do 

Sincorá, d) T. hispidus (EEEWG), g) T. hispidus (Morro do Chapéu), h) T. hispidus (Vitória 

da Conquista). As setas indicam os macrocromossomos portadores de blocos BC+ e a estrela 

identifica o microcromossomo supranumerário de T. hispidus (EEEWG).  
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Figura 3 – Localização dos blocos de heterocromatina constitutiva evidenciadas após 

bandamento C: i) T. semitaeniatus (Contendas do Sincorá), j) T. semitaeniatus (Morro do 

Chapéu), k) T. semitaeniatus (Paulo Afonso), l) T. torquatus. As setas indicam os 

macrocromossomos portadores de blocos BC+. 
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Legenda: Setas laranja indicando inversões pericêntricas, 

setas verde indicando transposição e azul translocação 

balanceada não recíproca. 

 

 

Figura 4 – Esquemas representativos dos possíveis eventos que originariam os cromossomos 

nucleolares de T. semitaeniatus: A) modificações envolvendo as RONs apenas no par 8; 

inicialmente estes cromossomos sofreram um evento de inversão pericêntrica originando um 

cromossomo metacêntrico e reposicionando as RONs em posição terminal. Após as inversões, 

os cromossomos sofreriam uma translocação balanceada não recíproca resultando na 

passagem de partes cromossômicas para outro par de homólogos (novo par 8) assumindo 

menor tamanho e dando origem ao novo par 12. B) modificações envolvendo os pares 8 e 12: 

inicialmente os cromossomos do par 12 sofreram uma inversão pericêntrica alterando sua 

morfologia de acrocêntrica para metacêntrica, este evento foi seguido por uma transposição 

das RONs dos braços curtos do par 8 para a região terminal dos braços longos do par 12. 
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6. CONCLUSÕES FINAIS 

 

 

Com as análises citogenéticas realizadas em cinco espécies pertencentes ao gênero 

Tropidurus foi possível concluir que: 

 

 Existe conservadorismo da macroestrutura cromossômica, confirmando o número 

diploide descrito para o gênero, 2n=36 cromossomos, e constituição cariotípica dada 

por (12M+24m). O gênero apresenta uma evolução mais dinâmica da microestrutura, 

marcada pela ocorrência de variabilidade devido à existência de diferentes padrões de 

organização da heterocromatina constitutiva e RONs, associada à presença de 

supranumerários e sistemas cromossômicos sexuais simples e múltiplos; 

 

 As espécies que apresentam ampla distribuição geográfica e que divergiram há mais 

tempo possuem maior grau de variabilidade da microestrutura cromossômica, como, 

T. hispidus, T. torquatus e T. semitaeniatus; 

 

 A presença de pares de microcromossomos metacêntricos em T. semitaeniatus, 

diferindo da morfologia encontrada para as demais espécies estudadas, deveu-se a 

eventos de inversões pericêntricas, transposições e translocações, uma vez que o 

número diplóide manteve-se constante; 

 

 Apresentamos o primeiro relato de cromossomos supranumerários em T. hispidus, o 

qual se mostrou eucromático após realização de bandamento C; 

 

 As RONs não se constituem como marcadores populacionais, discordando do 

proposto pelos autores que estabeleceram a existência de três cariomorfos (A, B, C) 

para T. hispidus, baseando-se na presença ou ausência de constrição secundária no par 

2, associando essa característica com traços morfológicos e ecológicos dos animais. 

Os dados obtidos não corroboram com a proposta dos autores uma vez que o grau de 

condensação das RONs mostra-se mais associado à sua atividade e pode variar até 

individualmente; 

 

 A maioria das espécies que apresentaram RONs simples, sua localização no par 8 

mostrou-se conservado, enquanto que a variação encontrada (localização dessas 
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regiões no par 16) possivelmente deve-se a eventos de transposição ocorrida entre os 

microcromossomos; 

 

 É descrita pela primeira vez a ocorrência de RONs múltiplas para T. cocorobensis e T. 

hispidus, em que a última espécie apresentou três padrões distintos, compartilhando 

um desses com o observado para a população de T. cocorobensis, que apresentou 

marcações pericentroméricas nos braços curtos dos pares 8 e 16. Sugere-se confirmar 

os dados obtidos com realização da técnica de FISH a fim de identificar se todas as 

RONs estão ativas ou não; 

 

 Em T. semitaeniatus a localização das RONs (posição terminal dos braços longos em 

um par de microcromossomos) sugere que houve uma movimentação dos cístrons 

ribossomais 45S ao longo do genoma. Acreditamos que eventos de transposição 

ocorridos explicam a localização das RONs para a espécie; 

 

 Para T. torquatus foi confirmada a existência de grupos genéticos baseado no padrão 

de distribuição da heterocromatina constitutiva e localidade (litorânea ou interiorana), 

uma vez que a população de Barra Grande, zona litorânea, apresentou grande 

quantidade de heterocromatina, dado esse que corroborou com os estudos existentes; 

 

 Sugere-se que exista mais de um par cromossômico nucleolar para Tropidurus, nem 

sempre identificados por meio da impregnação por nitrato de prata, logo, a aplicação 

de técnicas mais resolutivas como a Hibridação in situ Fluorescente poderiam reforçar 

ou refutar a teoria de diversidade críptica para o gênero com base nas RONs; 

 

 Sugere-se estender os estudos citogenéticos para todas as 25 espécies pertencentes ao 

gênero, com aplicação de técnicas citogenéticas moleculares a fim de determinar com 

maior precisão os padrões de evolução cromossômica para esse grupo de lagartos. 
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