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Introdução Geral 

Contexto teórico 

Os animais estão constantemente interagindo com outros indivíduos, 

coespecíficos ou não, através da troca de informações de diferente natureza: visuais, 

auditivas, táteis, elétricas e químicas. A existência de estruturas que permitem a 

percepção de informações químicas é antiga na história evolutiva, sendo compartilhada 

por todos os organismos, incluindo as bactérias (WYATT, 2014a) e os animais utilizam 

os sentidos químicos nos mais diversos contextos. Pernilongos utilizam o dióxido de 

carbono liberado por mamíferos para localizar a fonte de alimento (WYATT, 2014a), 

fêmeas de aranhas podem utilizar informações químicas para avaliar o status de saúde 

de potenciais parceiros (GILBERT & UETZ, 2019), lobos utilizam informações 

químicas nas fezes para marcar território e acessar a idade dos indivíduos (MARTÍN et 

al., 2010), serpentes utilizam informações químicas de coespecíficos que são melhores 

forrageadores para tomar decisões de forrageio (CLARK, 2007) e recentemente tem 

surgido mais evidências de interações químicas em aves (CARO & BALTHAZART, 

2010). 

Compostos químicos envolvidos na interação entre dois organismos são 

chamados genericamente de semioquímicos (NORDLUND & LEWIS, 1976). 

Feromônios são semioquímicos utilizados em interações intraespecíficas e evoluíram 

como sinais para a comunicação e aleloquímicos são semioquímicos utilizados em 

interações interespecíficas e seu uso como pista química não tem relação com a sua 

evolução (KARLSON & LUSCHER, 1959; NORDLUND & LEWIS, 1976; WYATT, 

2014a). O estudo moderno das interações químicas (WYATT, 2010) teve início com a 

percepção da existência dos feromônios (KARLSON & LUSCHER, 1959) e, 

posteriormente, com a identificação do bombicol, o primeiro feromônio isolado do 

bicho da seda (BUTENANDT et al., 1961). Sessenta anos se passaram desde a criação 

do termo feromônio e avanços metodológicos nos permitiram, não apenas identificar 

milhares de feromônios nos mais diversos grupos do reino animal, como ampliar nossa 

compreensão sobre seu funcionamento (WYATT, 2014a). Atualmente se sabe que os 

feromônios, não estão apenas restritos às interações intraespecíficas, como precisam 

causar uma reação específica no receptor como, por exemplo, um comportamento 
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estereotipado (WYATT, 2010), o que exige mais informações para determinar se um 

determinado semioquímico é ou não um feromônio. Diferente de outras modalidades 

sensoriais, a percepção de semioquímicos não depende de luminosidade e seus sinais 

podem permanecer no ambiente mesmo após a saída do emissor, o que é 

particularmente importante para animais que vivem de forma mais solitária (SYMONDS 

& ELGAR, 2008; MARTÍN & LÓPEZ, 2000; GILLAM, 2011; MARTÍN & LÓPEZ, 

2012). 

A ordem Squamata (serpentes, anfisbenas e lagartos) é uma das mais diversas 

radiações de vertebrados, apresentando 10.417 espécies (UETZ et al., 2019). São 

animais tipicamente solitários (POUGH et al., 2003) e o hábito de dardejar (movimentos 

sequenciais de extrusão e retração da língua) é uma de suas características mais 

marcantes (COOPER, 1994). Historicamente as filogenias de Squamata, baseadas em 

dados morfológicos, suportavam uma divisão entre os Iguania e os Scleroglossa, os 

últimos incluindo algumas famílias de lagartos, as serpentes e as anfisbenas (ESTES et 

al., 1988; CONRAD, 2008; LOSOS et al., 2012). Além das diferenças genéricas na 

morfologia, os dois grupos se diferenciavam pela modalidade sensorial mais explorada: 

para os Iguania os estímulos visuais teriam maior importância, enquanto para os 

Scleroglossa, seriam os sinais químicos. COOPER JR. (1996) realizou um trabalho de 

reconstrução da história evolutiva dos sentidos químicos em Squamata e recuperou a 

divisão observada nas filogenias morfológicas, porém PYRON e colaboradores (2013) 

realizaram a primeira grande filogenia molecular para os Squamata revelando uma 

topologia que não se enquadra com a perspectiva da importância das duas modalidades 

sensoriais (visual x química). Embora os dados moleculares indiquem relações 

filogenéticas novas, os termos Iguania e Scleroglossa ainda são utilizados por 

conveniência, pois permitem que os herpetólogos rapidamente pensem em uma série de 

características morfológicas e comportamentais. 

Os Squamata, assim como a maioria dos vertebrados, apresentam três sistemas 

quimiossensoriais: sistema olfatório, papilas gustativas e sistema vomeronasal 

(COOPER JR. & BURGHARDT, 1990; POUGH et al., 2003). Embora genericamente 

répteis apresentem papilas gustativas na boca e na faringe (KARDONG, 2008), a 

gustação é o sentido químico menos estudado (COOPER JR. & ALBERTS, 1990). 

Serpentes não apresentam papilas gustativas, o que permite a exclusão da relação entre 



 7 

o comportamento de dardejar e a gustação (MORGANS & HEIDT, 1978). Papilas 

gustativas foram encontradas na maioria das famílias de lagartos, principalmente na 

língua, e parecem ser mais abundantes entre os Iguania (SCHWENK, 1985), mas a 

gustação não parece ser suficiente para gerar resposta lingual (dardejar) normal em 

resposta a novos ambientes e itens alimentares (GRAVES & HALPERN, 1990). 

Apesar das similaridades entre os sistemas olfatório e vomeronasal, eles 

funcionam de formas distintas e não apresentam qualquer conexão, levando COOPER 

e BURGHARDT (1990) a fazer distinções teóricas entre vomerolfação e olfação e entre 

vomodor e odor. Os circuitos neurais do órgão vomeronasal e do sistema olfatório 

correm em paralelo (KARDONG, 2008), porém os nervos do sistema olfatório terminam 

nos bulbos olfatórios primários, ao passo que os do órgão vomeronasal terminam nos 

bulbos olfatórios acessórios (COOPER JR. & BURGHARDT, 1990). As células 

sensoriais do órgão vomeronasal projetam-se por meio de microvilosidades e as do 

sistema olfativo são ciliadas (KARDONG, 2008). O fluxo de ar que se dirige das narinas 

para os pulmões permite que o epitélio olfativo entre em contato com compostos 

químicos presentes no ar, já o órgão vomeronasal recebe compostos químicos presentes 

na língua e na mucosa oral (KARDONG, 2008). Em serpentes e, provavelmente, em 

lagartos, após o animal retrair a língua, ele não a encaixa diretamente nas aberturas do 

órgão vomeronasal, mas a esfrega contra as aberturas dos ductos e contra pequenas 

elevações posteriores ao órgão, direcionando assim os compostos químicos para o 

interior das cavidades do órgão vomeronasal (KARDONG, 2008). 

Embora muitas linhagens de Squamata apresentem um sistema nasal bem 

desenvolvido, o olfato parece estar restrito a compostos de baixo peso molecular e 

elevada volatilidade (HALPERN & KUBIE, 1983) e, em muitas espécies, não parece ser 

crucial durante o forrageamento e na resposta a feromônios (COOPER JR., 1996). A 

principal hipótese da função do olfato em serpentes e lagartos seria a de detectar 

compostos voláteis desencadeando o aumento de dardejadas para obtenção de 

informações mais detalhadas de compostos de elevado peso molecular e menor 

volatilidade via vomerolfação (COWLES & PHELAN, 1958; DUVALL, 1981; COOPER 

JR., 1996 e 2007; FONT et al., 2012). O órgão vomeronasal é mais desenvolvido em 

Squamata do que em qualquer outra linhagem de vertebrados (POUGH et al., 2003; 

KARDONG, 2008) e por muitos anos foi considerado como uma estrutura especializada 
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na detecção de feromônios (BAXI et al., 2006), mas dados revelam também o papel 

essencial da vomerolfação na detecção de pistas químicas de presas (COOPER JR. & 

ALBERTS, 1990) e de predadores (AMO et al., 2004) que não podem ser consideradas 

feromônios (WYATT, 2014a).  

Os trabalhos sobre interações químicas em Squamata, embora tenham se 

mostrado cada vez mais frequentes nos últimos anos, correspondem apenas a 1% de 

toda a produção científica na área de comunicação química (SYMONDS & ELGAR, 

2008) e  são basicamente de dois tipos (HOUCK, 2009): (1) comportamentais, que 

buscam validar as fontes de semioquímicos nas espécies e/ou compreender a função 

das informações químicas dentro de um determinado contexto social e (2) 

caracterização química das secreções, buscando determinar quais compostos químicos 

são utilizados como semioquímicos e como variam entre diferentes espécies ou entre 

diferentes indivíduos de uma mesma espécie. Com base nos trabalhos já realizados, 

sabemos que lagartos possuem diversas fontes de semioquímicos e de potenciais 

feromônios (MARTÍN & LÓPEZ, 2011) associadas, principalmente, com a epiderme 

(WELDON et al., 2008). De forma genérica, as fontes de semioquímicos em lagartos 

podem ser divididas em pele (superfície do corpo), fezes/cloaca e glândulas femorais e 

pré-anais (WELDON et al., 2008; MASON & PARKER, 2010; MARTÍN & LÓPEZ, 

2011). 

A pele é a fonte de semioquímicos menos estudada em lagartos (WELDON et al., 

2008; MASON & PARKER, 2010; MARTÍN & LÓPEZ, 2011), ainda mais quando 

comparada com a quantidade de informações disponíveis para serpentes (WELDON et 

al., 2008; MASON & PARKER, 2010). A pele de lagartos apresenta compostos lipídicos 

que são sequestrados de camadas mais internas da epiderme (MARTÍN & LÓPEZ, 2011) 

e a cromatografia líquida realizada para extratos da epiderme de 23 espécies de lagartos 

indicaram a presença de diferentes esteroides e ácidos graxos, além de variações 

interespecíficas na composição (WELDON & BAGNALL, 1987). Embora as 

informações sejam escassas, demonstram que os lipídios presentes na pele de lagartos 

apresentam mais funções do que apenas atuar como barreira para a perda de água 

(ROBERTS & LILLYWHITE, 1980). Em Eublepharis macularis (Eublepharidae) 

cromatografia gasosa com extratos da pele de machos e fêmeas adultos, revelou 

diferenças intersexuais significativas, principalmente em relação a presença/ausência 

de alguns esteroides (MASON & GUTZKE, 1990). Ainda no mesmo trabalho, os autores 
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demonstraram que o comportamento de machos é alterado por características da pele 

da fêmea; antes e após o período de troca de pele, machos reagem à fêmea realizando 

displays de corte, porém durante o período de troca de pele, reagem de forma agressiva. 

As fezes contêm produtos dos sistemas digestivo e urinário e de glândulas 

cloacais; atuam como fonte de semioquímicos em algumas espécies de lagartos (LÓPEZ 

et al., 1998; BULL et al., 1999a e b; LABRA et al., 2002; VALDECANTOS et al., 2015) 

e podem funcionar como sinais visuais (DUVALL et al., 1987; LÓPEZ et al., 1998), 

assim como ocorre em mamíferos (MARTÍN et al., 2010; LINKLATER et al., 2013). 

Embora os dados que revelam fezes como fontes de semioquímicos sejam conhecidos 

há décadas (DUVALL et al., 1987), pouco se sabe sobre o seu papel no comportamento 

social de lagartos e sobre a sua composição química. Machos jovens de Iberolacerta 

monticola (Lacertidae) são capazes de discriminar entre juvenis, fêmeas adultas e 

machos adultos apenas com base em informações químicas presentes nas fezes e evitam 

locais marcados por machos adultos, reduzindo o risco de encontros agonísticos e 

predação (MOREIRA et al., 2008). Um experimento comportamental, excluindo o 

caráter visual das pelotas fecais, revelou que machos adultos de Liolaemus tenuis 

(Liolaemidae) utilizam as informações químicas presentes nas fezes para auto-

reconhecimento (LABRA et al., 2002). Em Egernia striolata (Scincidae) machos 

adultos são capazes de discriminar suas fezes das de coespecíficos (BULL et al., 1999a) 

e não há evidência de que diferenças na dieta estejam influenciando nas respostas 

observadas (BULL et al., 1999b). No trabalho de BULL e colaboradores (1999b) há 

indícios de que os semioquímicos presentes nas fezes compreendem compostos 

lipofílicos, uma vez que machos responderam às fezes quando dissolvidas em 

diclorometano, mas não o fizeram quando as fezes foram apresentadas dissolvidas em 

água. Há evidências de que machos de Crotaphytus collaris (Crotaphytidae), uma 

espécie de lagarto conhecida por sua acuidade visual, é capaz de detectar e discriminar 

coespecíficos apenas com base em informações químicas presentes nas fezes 

(WILGERS & HORNE, 2009). 

A principal, e mais bem estudada, fonte de semioquímicos em lagartos são as 

glândulas femorais e pré-anais (pré-cloacais). Embora as glândulas femorais e/ou pré-

anais estejam presentes em muitas famílias de lagartos e tenham sido utilizadas como 

caráter taxonômico desde Linnaeus, até o começo da década de 1990 pouco se sabia 
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acerca da sua composição química e do seu significado funcional (COLE, 1966; 

MADERSON & CHIU, 1970; ALBERTS, 1990; WELDON et al., 1990). São estruturas 

homólogas, diferem apenas em relação à posição e são formadas por invaginações do 

extrato germinativo, produzem secreção holócrina, comunicam-se com o meio externo 

através de poros e sua posição ventral indica deposição passiva da secreção no substrato 

durante a locomoção (COLE, 1966; ALBERTS, 1990; IMPARATO et al., 2007). Quando 

presentes, geralmente, machos e fêmeas apresentam poros femorais/pré-anais, porém 

há espécies nas quais são encontradas apenas nos machos (COLE, 1966). Mesmo em 

espécies nas quais as glândulas ocorrem em machos e fêmeas, usualmente machos 

apresentam glândulas mais desenvolvidas e a produção da secreção é estimulada por 

hormônios andrógenos (COLE, 1966; ALBERTS, 1990; ALBERTS et al., 1992a; 

CHAMUT et al., 2009). Em machos dominantes de Iguana iguana (Iguanidae), a 

atividade secretória (ALBERTS et al., 1992a), assim como a composição da secreção 

(ALBERTS et al., 1992b) apresentam variação sazonal e estão associadas aos níveis de 

testosterona no sangue e aumento do diâmetro dos poros. Glândulas femorais de 

machos de Ctenophorus ornatus (Agamidae) atrofiam após a castração dos indivíduos, 

porém voltam a apresentar atividade quando níveis de testosterona são recuperados de 

forma artificial (FERGUSSON et al., 1985). Outro aspecto que está associado com o 

aumento de atividade glandular é o status reprodutivo, com aumento de produção da 

secreção durante a estação reprodutiva (COLE, 1966; ALBERTS, 1990). Este é um 

aspecto interessante, uma vez que grande parte da base teórica das glândulas femorais 

e pré-anais foi construída utilizando como modelos espécies de climas mais temperados 

e que apresentam reprodução sazonal bem marcada. Em Ameiva ameiva, um teiídeo de 

ampla distribuição na América do Sul, machos e fêmeas adultos foram acompanhados 

pelo período de um ano e não foi observada variação significativa no desenvolvimento 

glandular e no diâmetro dos poros (IMPARATO et al., 2007). 

A composição química detalhada da secreção de glândulas femorais e pré-anais 

já foi estudada para algumas espécies de poucas famílias de lagartos, mas embora esteja 

claro que é composta por proteínas e lipídios, não se sabe qual composto ou combinação 

de compostos é mais relevante nas interações químicas entre indivíduos (ESCOBAR et 

al., 2001). Dados indicam que as proteínas podem corresponder a até 80% do total da 

secreção (ALBERTS, 1990) e há variação na composição proteica entre indivíduos da 

mesma espécie e entre espécies (ALBERTS, 1990 e 1991; MANGIACOTTI et al., 2017 
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e 2019). Em diferentes grupos animais, proteínas e peptídeos foram identificados como 

semioquímicos importantes em diversos contextos sociais (WYATT, 2014b), porém os 

estudos que caracterizaram as proteínas presentes nas secreções femorais e pré-anais de 

lagartos são raros (MANGIACOTTI et al., 2017). Apesar dos trabalhos liderados por 

ALBERTS indicando variação na composição proteica das secreções e sua utilização 

em contextos sociais, por quase 30 anos o papel das proteínas foi negligenciado, sendo 

consideradas matriz não volátil que daria estabilidade para os compostos lipofílicos, 

considerados até então os verdadeiros semioquímicos (ESCOBAR et al., 2003; MARTÍN 

& LÓPEZ, 2011; MANGIACOTTI et al., 2017). Em relação à composição lipofílica, as 

principais classes de compostos identificadas nas espécies estudadas foram cetonas, 

amidas, álcoois, aldeídos, ácidos graxos, ésteres de ácidos graxos e, principalmente, 

esteroides (WELDON et al., 2008; MASON & PARKER, 2010; MARTÍN & LÓPEZ, 

2011) e até o momento não foram identificados indivíduos com padrões idênticos. 

Estudos que tiveram início no final dos anos 1980 e que se estendem até os dias 

de hoje, além de caracterizarem quimicamente as secreções femorais e pré-anais, 

demonstraram o seu papel nos mais diferentes contextos sociais de lagartos e buscaram 

compreender quais fatores estão associados às diferenças observadas. Secreções 

femorais e pré-anais já foram testadas em contextos de marcação de território, escolha 

de parceiros durante a estação reprodutiva, reconhecimento específico (BARBOSA et 

al., 2006), auto-reconhecimento, discriminação de indivíduos familiares e não 

familiares (ARAGÓN et al., 2001; FONT & DESFILIS, 2002), isolamento reprodutivo 

(GABIROT et al., 2013), identificação de complexos crípticos de espécies (GABIROT 

et al., 2012; ZOZAYA et al., 2019) e identificação do status de saúde e outras 

características de coespecíficos (CARAZO et al., 2007; HEATHCOTE et al., 2014; 

GARCÍA-ROA et al., 2017; NISA et al., 2019). Até o momento, diferentes fatores foram 

identificados influenciando diretamente a composição química das secreções das 

glândulas femorais e pré-anais, além de diferenças filogenéticas. Em Podarcis muralis 

(Lacertidae) foram encontradas diferenças significativas na composição química da 

secreção femoral entre machos com diferentes oportunidades de termorregulação e as 

fêmeas parecem ser capazes de discriminar, apenas com base em informações químicas, 

os machos com mais oportunidades (HEATHCOTE et al., 2014). Machos de 

Iberolacerta cyreni (GARCÍA-ROA et al., 2017) e de I. monticola (MARTÍN & LÓPEZ, 

2006a) apresentam composição química diferente quando recebem suplemento de 



 12 

vitaminas e as fêmeas, não apenas são capazes de discriminar entre secreções com 

diferentes quantidades de vitaminas, como demonstram maior interesse pela secreção 

de machos que receberam suplemento. BAECKENS e colaboradores (2017) 

comparando a composição química da secreção de dezenas de espécies de Lacertidae, 

encontraram correlações entre variáveis climáticas e composição química, com 

espécies de climas mais mésicos (mais úmidos e frios) apresentando maiores 

quantidades de aldeídos e álcoois de baixo peso molecular (mais voláteis) e espécies de 

climas mais xéricos (mais quentes e secos) apresentando maiores quantidades de ésteres 

de ácidos graxos e álcoois de elevado peso molecular (menos voláteis e mais estáveis). 

É inegável o aumento da literatura sobre o papel das secreções femorais e pré-

anais em aspectos da história de vida de lagartos, assim como a respeito de sua 

composição química, porém a extensa maioria dos trabalhos foi realizada para espécies 

do hemisfério norte, principalmente, entre representantes da família Lacertidae. Até 

onde sabemos, para a América do Sul há dados sobre a composição química das 

secreções femorais apenas para algumas poucas espécies de Liolaemus (LABRA et al., 

2001; ESCOBAR et al., 2001 e 2003) e para Salvator merianae (Teiidae) (MARTÍN et 

al., 2011). Atualmente no Brasil são encontradas 287 espécies de lagartos (UETZ et al., 

2019) e S. merianae é a única espécie que ocorre no país para a qual temos informações 

da composição química das secreções (MARTÍN et al., 2011). Enquanto os dados de 

composição química são obtidos de animais de vida livre coletados durante a estação 

reprodutiva, as informações de S. merianae foram obtidas de machos adultos e 

reprodutivos mantidos em um cativeiro na Argentina e apresentaram um padrão único 

e discrepante do observado para todos os lagartos até então estudados, não apresentando 

colesterol (composto mais abundante na extensa maioria das espécie estudadas) e 

apresentando quantidades elevadas de ácidos graxos (MARTÍN et al., 2011). 

Os Teiidae são lagartos do Novo Mundo de tamanho corporal médio a grande, 

são diurnos e apresentam hábitos que variam entre o terrestre, arborícola e semi-

aquático, são ovíparos e os hábitos alimentares são bastante variados (PIANKA & VITT, 

2003). Das 161 espécies da família, 42 ocorrem no território brasileiro (UETZ et al., 

2019). Três extensos trabalhos buscaram compreender as relações filogenéticas 

existentes entre gêneros e espécies de Teiidae. Nem o trabalho de HARVEY e 

colaboradores (2012) com base em 137 caracteres morfológicos, nem os extensos 
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trabalhos moleculares de PYRON e colaboradores (2013) e GOICOECHEA e 

colaboradores (2016) foram capazes de solucionar todas as relações à nível genérico 

dentro da família, indicando a necessidade de novas fontes de informação. Algumas 

linhagens de Teiidae, principalmente os Teiinae, têm taxonomia bastante complexa, 

ocorrência de espécies híbridas e partenogenéticas e muitas espécies só muito 

recentemente foram nomeadas (PIANKA & VITT, 2003; GIUGLIANO et al., 2007; 

ARIAS et al., 2011; HARVEY et al., 2012; ARIAS et al., 2014). Os Teiidae, além da 

proximidade filogenética, são considerados equivalentes ecológicos dos Lacertidae 

(PIANKA & VITT, 2003), a família mais bem estudada do ponto de vista das interações 

químicas. 

Face à necessidade de se conhecer a secreção de glândulas femorais e pré-anais 

em diferentes espécies de lagartos e à ausência de dados para espécies da América do 

Sul, procuramos investigar a composição química das secreções de espécies brasileiras 

de lagartos. Os Teiidae foram escolhidos como modelo por sua ampla diversidade e 

distribuição e por sua taxonomia complexa que se beneficiaria de novas fontes de 

informação, além de serem equivalentes ecológicos de Lacertidae e por abrigarem a 

única espécie que ocorre no Brasil para a qual se tem informações da composição 

lipídica das secreções. O objetivo geral deste trabalho é caracterizar e comparar a 

composição química de secreções de glândulas femorais e pré-anais de representantes 

de gêneros de Teiidae que ocorrem no Brasil, e assim (1) identificar os possíveis 

compostos químicos que sejam exclusivos de espécies e/ou de sexo e (2) comparar os 

compostos químicos obtidos em Teiidae com suas funções químicas apresentadas na 

literatura específica, (3) contribuindo para uma melhor compreensão da evolução da 

composição química das secreções entre os gêneros de lagartos da família. 

 

Metodologia geral 

Protocolo de remoção das secreções 

A remoção da secreção das glândulas femorais e pré-anais é bastante simples uma 

vez que a secreção se apresenta como um cilindro (plugue) sólido que alcança o meio 

externo através de poros (COLE, 1966; ALBERTS, 1990) (Figura 1) e o mesmo 

protocolo vem sendo utilizado desde os trabalhos realizados na década de 1990. A 
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remoção da secreção costuma ser realizada em animais vivos e não gera danos físicos, 

permitindo que os indivíduos sejam liberados após o procedimento. Durante o 

desenvolvimento deste trabalho validamos a possibilidade de se obter material de 

indivíduos recém sacrificados com injeção de anestésico, que foram coletados durante 

viagens de campo realizadas pelo Laboratório de Herpetologia do Instituto de 

Biociências da Universidade de São Paulo (IBUSP) e que estavam sendo preparados 

para coleções zoológicas. Os dados obtidos destes indivíduos não apresentaram 

diferenças marcantes dos dados obtidos de outros indivíduos da mesma espécie que não 

foram sacrificados previamente à remoção da secreção. Ao se realizar a remoção da 

secreção de indivíduos recém sacrificados, deve-se apenas tomar cuidado para que não 

haja contato do anestésico com o cilindro de secreção, porém mesmo que ocorra 

contaminação, a lidocaína pode ser facilmente identificada no cromatogramas e retirada 

das análises. 

Figura 1. Região femoral do membro posterior esquerdo de um macho adulto de Ameivula 

pyrrhogularis. A ponta da seta sólida indica a escama que contém o poro femoral pelo qual a secreção 

alcança o meio externo. As duas setas pontilhadas indicam o cilindro de secreção após se pressionar ao 

redor dos poros femorais. 

A secreção foi removida pressionando ao redor dos poros com auxílio de uma 

pinça metálica limpa para evitar contaminação das amostras (ESCOBAR et al., 2001; 
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MARTÍN & LÓPEZ, 2006a). Para evitar contaminação cruzada entre amostras de 

diferentes indivíduos, a pinça foi limpa (com formol 10% e álcool 100%) entre a 

obtenção da secreção de dois indivíduos diferentes e para evitar a contaminação por 

meio de compostos naturalmente presentes na pele humana o procedimento foi 

realizado com luvas. Plugues de um mesmo indivíduo foram armazenados em um 

mesmo microtubo específico para cromatografia gasosa (microtubo de vidro com tampa 

de teflon) e as amostras permaneceram em freezer a -20°C sem aplicação de solvente 

até o início das análises químicas. 

 

Eletroforese em gel de poliacrilamida SDS-PAGE 

Até 2017, com a publicação do trabalho de MANGIACOTTI e colaboradores, não 

havia na literatura uma metodologia clara e atual para a extração das proteínas das 

secreções de glândulas femorais e pré-anais de lagartos. O protocolo apresentado a 

seguir foi desenvolvido em 2015 com base no apresentado por ALBERTS (1990) e 

posteriormente comparado com o desenvolvido por de MANGIACOTTI e colaboradores 

(2017), do qual difere apenas em pequenos detalhes relacionados à rotina de laboratório. 

As secreções femorais/pré-anais foram trituradas em 200 μL de acetonirtrila 80% 

ácido trifluoracético 0,05% (ACN 80% TFA 0,05%) para extração ácida das proteínas. 

Após a trituração, as amostras permaneceram overnight no solvente a -20°C, que foi 

removido por centrifugação a vácuo (Speed-Vac Savant) para obtenção apenas da 

porção proteica. Os pellets proteicos foram dissolvidos em água ultrapura e o volume 

utilizado variou entre 50 μL e 500 μL, garantindo completa homogeneização da porção 

proteica. As amostras foram agitadas em vórtex por dois minutos e centrifugadas por 

cinco minutos a 20 mil xG. Após este procedimento, 1 μL de cada amostra foi analisado 

utilizando-se o equipamento NanoDrop (leitura em A205) para quantificação da 

concentração de proteína total e cálculo do volume necessário para obtenção de 50 μg 

de proteína (ALBERTS, 1990) em cada poço do gel. Antes da aplicação no gel, as 

amostras foram aquecidas a 90°C por cinco minutos em solução tampão (sample-buffer: 

250 mM Tris-HCL pH 6,8; 300mM SDS; 1mM azul de bromofenol; 40% glicerol, 8% 

betamercaptoetanol) para linearização das proteínas. 
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Para a observação do padrão e concentração relativa de bandas proteicas, assim 

como para o cálculo do peso molecular de cada componente, foram realizadas corridas 

com géis de poliacrilamida SDS-PAGE (sodium dodecyl sulfate - polyacrylamide gel 

electrophoresis) (LAEMMLI, 1970). As corridas foram realizadas em modo 

descontínuo com gel de empilhamento na concentração de 4,5% de poliacrilamida e o 

gel de corrida na concentração de 15%. Para a separação das amostras a fonte KASVI 

foi utilizada com voltagem fixa em 120 V por duas horas e com corrente crescente até 

700 mA. Para a visualização das bandas, foi utilizado o corante Comassie Blue (45% 

metanol, 10% ácido acético, 3 mM comassie brilliant blue R-250), caso as bandas não 

fossem visualizadas era realizada uma segunda coloração com nitrato de prata 

(BASSAM et al., 1991). 

Os géis corados foram fotografados e para cada corrida foram obtidas as seguintes 

informações utilizando o programa PyElph (PAVEL & VASILE, 2012): (1) o peso 

molecular aproximado de cada banda, estimado através da migração das bandas 

presentes no marcador de peso molecular e (2) uma matriz com dados de 

presença/ausência de cada banda em cada amostra para avaliar o grau de similaridade 

entre diferentes amostras através da análise UPGMA (do inglês, unweighted pair group 

method with arithmetic mean). Devido à impossibilidade de identificação das proteínas, 

pela ausência de informações em bancos de dados, as bandas foram comparadas apenas 

pelo peso molecular (MANGIACOTTI et al., 2017). Os padrões de bandas proteicas de 

cada espécie foram comparados de forma qualitativa com base na presença/ausência de 

bandas proteicas e nas diferenças de intensidade de cada uma dessas bandas, uma vez 

que foram aplicadas as mesmas quantidades de proteína total, variações na intensidade 

das bandas representam maior/menor quantidade de material na mesma. 

 

Cromatografia gasosa e espectrometria de massas (CG-MS) 

Os plugues de cada indivíduo foram triturados em 150 μL de diclorometano 

(DCM) ou hexano, o que não inviabiliza a comparação dos resultados, pois os dois 

solventes têm características químicas similares para solubilizar compostos lipofílicos 

e são utilizados nos diferentes trabalhos publicados sobre o tema (KHANNOON et al., 

2011a; MARTÍN et al., 2011). A escolha da metodologia para preparação das amostras 

e programação da CG-MS foi realizada com base no trabalho sobre a composição 



 17 

química da secreção de S. merianae, único Teiidae para o qual se tem informações da 

composição lipídica das secreções (MARTÍN et al., 2011). As secreções de Teiidae 

parecem bastante cerosas (IMPARATO et al., 2007; CHAMUT et al., 2009; MARTÍN et 

al., 2011) e obtivemos melhores resultados para aquelas amostras que eram ativamente 

trituradas no solvente. 

A solução (solvente + plugues triturados) foi agitada em vórtex por 30 minutos 

para completa homogeneização seguida por centrifugação de 5 minutos a 20 mil xG. 

Alíquotas de 2 μL de cada amostra foram injetadas no modo splitless utilizando hélio 

como gás portador a 30 cm/s, com temperatura de injeção de 280 °C. A rampa de 

temperatura utilizada foi a seguinte: 50 °C durante 5 minutos, depois ampliada para 300 

°C a uma taxa de 5 °C/min e, finalmente, uma isotérmica de 315 °C por 10 minutos. A 

ionização foi realizada por impacto de elétrons (70 eV) a 250 °C. Parte das amostras 

foi analisada na Espanha durante estágio no exterior financiado pela FAPESP e parte 

foi analisada na Central Analítica do Instituto de Química da USP. Embora os 

equipamentos sejam de marcas diferentes, as colunas utilizadas foram equivalentes 

(composição da coluna: 5% fenil, 95% polidimetilsiloxano, 0,25x0,25), permitindo que 

os dados sejam analisados de forma conjunta e comparativa. O mesmo procedimento 

foi realizado apenas com solvente para identificação de potenciais contaminantes dos 

solventes e/ou microtubos. 

A análise dos cromatogramas foi realizada no programa GCMS Postrun Analysis 

da GCMS Solutions®. Os picos, que representam os compostos lipofílicos, foram 

integrados manualmente, os compostos foram identificados com base na biblioteca 

NIST14, conferindo os respectivos espectros de massas e tempos de retenção (TR), as 

quantificações foram realizadas automaticamente pelo programa e representam a 

porcentagem relativa de cada composto em relação a corrente total de íons (TIC, do 

inglês total ion current). Só foram incluídos os compostos químicos identificados, pelo 

menos, ao nível de classe (aldeído, esteroide, cetona etc.). 

Em todos os capítulos as comparações do padrão de compostos lipofílicos 

receberam o mesmo tratamento. Inicialmente foi realizada uma análise qualitativa sobre 

presença/ausência de compostos em cada grupo analisado. Previamente às comparações 

estatísticas, para correção do problema de não-independência das porcentagens 

relativas à corrente total de íons (TIC), foi aplicada a seguinte relação: logaritmo natural 
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da porcentagem do composto/1 – porcentagem do composto (AEBISCHER et al., 1993). 

Para explorar potenciais diferenças com base em todos os compostos lipofílicos 

identificados, foram realizadas análises multivariadas de variância permutacional 

(PERMANOVA) baseadas nas matrizes de distâncias euclidianas com 999 permutações 

(ANDERSON, 2001) e uma análise canônica de coordenadas principais (CAP, do inglês 

canonical analysis of principal coordinates) (ANDERSON & WILLIS, 2003). 

Após essa exploração inicial, foram selecionados os compostos lipofílicos 

compartilhados por, pelo menos, três indivíduos de cada grupo a ser comparado. Essa 

seleção foi realizada visando testar diferenças nas porcentagens apenas dos compostos  

identificados no maior número de indivíduos porque (1) diferenças entre compostos 

exclusivos foram avaliadas de forma qualitativa, (2) compostos presentes em poucos 

indivíduos mostram grande variação interindividual, (3) buscamos por 

diferenças/similaridades nas porcentagens dos compostos lipofílicos que podem ser 

encontrados no maior número possível de indivíduos e (4) amostras com tamanho 

inferior à três não apresentam média e variação que possam ser testadas com análises 

estatísticas (ZAR, 2010). As porcentagens corrigidas de cada composto químico 

selecionado foram testadas para normalidade (Shapiro-Wilk) e homogeneidade de 

variâncias (Levene) (ZAR, 2010). Para avaliar a ocorrência de diferenças nas 

porcentagens relativas de cada composto (GABIROT et al, 2010), assim como entre 

classes de compostos, foi realizada a análise univariada de variâncias (ANOVA) 

seguida do teste post-hoc de Tukey quando mais de dois grupos estavam sendo 

comparados (ZAR, 2010). Compostos que não apresentaram distribuição normal e/ou 

variâncias homogêneas foram comparados por Mann-Whitney, equivalente não 

paramétrico da ANOVA (ZAR, 2010). As porcentagens corrigidas foram utilizadas 

como variáveis em uma análise de componentes principais (PCA, do inglês principal 

component analysis), extraindo sempre o número mínimo de componentes principais 

responsáveis por aproximadamente 80% da variação entre as espécies (GABIROT et al, 

2010 e 2012; ZOZAYA et al., 2019). Uma análise discriminante foi utilizada para 

avaliar se os compostos selecionados são úteis para predizer a origem da secreção 

(GABIROT et al, 2010).  As análises estatísticas foram realizadas no Statistical Package 

for the Social Science (SPSS) e no Paleontological Statistics (PAST).
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Discussão Geral e Conclusões 

No total, analisamos secreções femorais e pré-anais de três espécies de 

Tupinambinae (Tupinambis teguixin, Salvator merianae e Crocodilurus amazonicus), 

oito espécies de Teiinae (Ameiva ameiva, Ameivula pyrrhogularis, Ameivula sp. nov. 

1, Ameivula sp. nov. 2, Kentropyx pelviceps, K. calcarata, K. altamazonica e 

Cnemidophorus lemniscatus) e seis espécies de Gymnophthalmidae (Riolama sp. nov., 

Iphisa elegans, Neusticurus medemi, Leposoma puk, L. scincoides e Loxopholis 

snethlageae). 

Com exceção de Ameivula sp. nov. 1 e C. lemniscatus, analisamos a composição 

química da secreção femoral de fêmeas de todas as espécies de Teiidae citadas no 

parágrafo anterior que somaram 153 compostos lipídicos. O número de compostos 

identificados por fêmea variou entre nove (C. amazonicus) e 50 (K. pelviceps). As três 

espécies de Tupinambinae somaram 52 compostos e apenas 6% foram compartilhados 

por C. amazonicus, T. teguixin e S. merianae. Quando comparamos apenas as fêmeas 

de S. merianae e T. teguixin, gêneros irmãos (HARVEY et al., 2012; GOICOECHEA et 

al., 2016), 37% dos compostos foram compartilhados. Entre os Teiinae, foram 

identificados 142 compostos lipídicos e 11% foram compartilhados por todas as 

espécies. Fêmeas das três espécies de Kentropyx somaram 115 compostos, sendo 28% 

dos compostos. K. calcarata compartilhou 48% do total de compostos com a espécie 

irmã K. pelviceps (GOICOECHEA et al., 2016) e 28% com K. altamazonica. Kentropyx 

pelviceps e K. altamazonica compartilham 37% do total de compostos identificados no 

gênero. Ameivula pyrrhogularis e A. ameiva compartilharam 34% dos 67 compostos 

identificados nas duas espécies. Em A. pyrrhogularis e Kentropyx, 16% dos 129 

compostos identificados foram compartilhados. Kentropyx e A. ameiva somaram 131 

compostos e compartilham 27% desse total. 

Sobre as glândulas femorais de fêmeas de Teiidae sabemos apenas que em A. 

ameiva não há dimorfismo sexual no diâmetro e número dos poros (IMPARATO et al., 

2007) e que, em cativeiro, fêmeas de S. merianae não apresentam cilindros de secreção 

(CHAMUT et al., 2009). Nossos resultados demonstram que é possível extrair secreção 

de fêmeas de Teiidae e que elas apresentam uma composição complexa de compostos 

lipídicos que podem ser importantes em contextos sociais, convergindo com hipóteses 

formuladas a partir da observação de casos de necrofilia em S. merianae e A. ameiva 
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(COSTA et al., 2010; SAZIMA, 2015). Os trabalhos que caracterizaram quimicamente 

as secreções femorais de fêmeas são escassos (GARCÍA-ROA et al., 2016b) e 

apresentam apenas seu perfil químico e diferenças com o perfil dos machos (LÓPEZ & 

MARTÍN, 2005b; KHANNOON et al., 2011a; GARCÍA-ROA et al., 2016b; MARTÍN et 

al., 2016b). Não há na literatura um estudo comparativo avaliando o potencial da 

composição das secreções femorais de fêmeas na identificação de espécies. De forma 

qualitativa, notamos que a similaridade entre as espécies nos permite uma distinção 

entre Tupinambinae e Teiinae, embora seja pouco eficiente para entender as relações 

entre os gêneros de cada subfamília. Para as espécies de Kentropyx, as duas espécies 

irmãs compartilham entre si maior porcentagem de compostos do que compartilham 

com K. altamazonica (GOICOECHEA et al., 2016), embora o perfil completo não tenha 

apresentado diferenças estatísticas (CAPÍTULO 4). Ainda comparando com a filogenia 

(GOICOECHEA et al., 2016), seria esperado que Ameivula compartilhasse maior 

similaridade com Kentropyx do que com Ameiva, porém isso não foi observado. 

Com exceção de uma fêmea de K. pelviceps, todas as fêmeas apresentaram 

colesterol em suas secreções femorais (TIC entre 1,28% e 65,14%), nove fêmeas 

apresentaram grandes quantidades de compostos odoríferos (ácidos graxos e/ou ésteres) 

(BAECKENS et al., 2017) e muitas fêmeas apresentaram significativas quantidades de 

campesterol e de cholest-4-en-3-one. Ao longo dos capítulos discutimos sobre a 

influência do status reprodutivo na composição lipídica das secreções femorais de 

fêmeas e comparando todas as espécies, confirmamos a tendência observada 

previamente de que fêmeas com ovos ou evidência de desova recente apresentam 

maiores quantidades de compostos odoríferos e fêmeas com folículos vitelogênicos 

apresentam maiores quantidades de esteroides, incluindo o cholest-4-en-3-one, que 

pode estar associado com a redução de corpos adiposos (SUZUKI et al., 1998). Neste 

trabalho mostramos que fêmeas de Teiidae produzem secreção femoral e que 

apresentam diferenças que podem ser importantes tanto do ponto de vista da 

compreensão das relações filogenéticas, quanto de interações sociais (como, por 

exemplo, indicar para os machos seu status reprodutivo). Um último aspecto das fêmeas 

de Teiidae, que converge com o observado em muitos lagartos (COLE, 1966; 

ALBERTS, 1990), é a menor quantidade de secreção obtida quando comparada aos 

machos. A baixa quantidade de material, dificultou as metodologias de extração, 

interferindo diretamente na qualidade dos resultados obtidos e no número de amostras 
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a serem comparadas. O aumento da amostragem de fêmeas nos permitirá compreender 

como o status reprodutivo pode estar de fato interferindo na composição lipídica de 

diferentes espécies e em quais contextos sociais as secreções femorais de fêmeas são 

importantes. 

Ao contrário do observado para as fêmeas, há uma série de informações na 

literatura sobre a composição química das secreções femorais de machos. Conhecemos 

a composição lipídica de diversas espécies de Lacertidae (LÓPEZ & MARTÍN, 2005b; 

GABIROT et al., 2008; WELDON et al., 2008; GABIROT et al., 2010 e 2012; 

BAECKENS et al., 2017) e algumas espécies de outras famílias (ALBERTS et al., 1992b; 

ESCOBAR et al., 2001 e 2003; LOUW et al., 2007; KHANNOON, 2012; MARTÍN et al., 

2016b; ZOZAYA et al., 2019). Alguns estudos demonstraram fatores que influenciam 

a composição química das secreções, seu papel no isolamento reprodutivo e na 

identificação de complexos crípticos de espécies e sua função em diferentes contextos 

sociais. Antes da realização deste trabalho, S. merianae era a única espécie de Teiidae, 

e de ocorrência no Brasil, para qual existiam informações sobre a composição lipídica 

da secreção femoral (MARTÍN et al., 2011). Apresentamos informações inéditas para 

machos de dez espécies de Teiidae. Nos capítulos anteriores apresentamos resultados 

que mostram a influência das condições ambientais na composição lipofílica da 

secreção femoral de indivíduos de A. ameiva provenientes da Caatinga e da Amazônia, 

de diferenças de dieta e status reprodutivo em S. merianae, comparando o perfil 

químico de animais de vida livre com os de cativeiro de MARTÍN e colaboradores 

(2011) e o potencial informativo das secreções femorais na compreensão de complexos 

crípticos de espécies de Ameivula. Discutimos ainda potenciais funções de alguns dos 

compostos lipídicos identificados nos machos de Teiidae, indicando aspectos 

interessantes que podem guiar experimentos comportamentais futuros. 

Todos os 90 machos, representando 10 espécies de Teiidae, apresentaram 

colesterol em sua secreção femoral, que variou entre 1,54% (Ameivula sp. nov. 1) e 

48,64% (T. teguixin). Esse resultado revela que a ausência de colesterol em machos de 

cativeiro de S. merianae não é um evento natural entre os Teiidae. ESCOBAR e 

colaboradores (2003) apresentaram a hipótese de que o colesterol age como matriz não 

reativa para os verdadeiros semioquímicos, sendo encontrado em maiores quantidades 

em populações submetidas a temperaturas mais elevadas. Nossas amostras são 
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provenientes, principalmente, da Amazônia e da Caatinga, dois domínios 

morfoclimáticos que apresentam elevada temperatura, porém que diferem em termos 

de umidade (CAPÍTULO 1). A quantidade de colesterol obtido nas amostras dos dois 

domínios, excluindo as espécies como fator, não revelou diferenças estatísticas entre 

eles (Kruskal-Wallis: p = 0,9). Também não foram observadas diferenças na quantidade 

de colesterol entre as espécies (Kruskal-Wallis: p = 0,08) e em nenhuma espécie 

observamos forte correlação entre a porcentagem de colesterol e o tamanho corporal. É 

pouco provável que em Teiidae o colesterol esteja funcionando apenas como matriz não 

reativa, ainda mais quando levamos em consideração que A. ameiva e S. merianae 

apresentam uma camada epitelial ao redor dos cilindros de secreção que conferem 

maior estabilidade aos semioquímicos (IMPARATO et al., 2007; CHAMUT et al., 2009), 

mas estudos comportamentais, assim como a caracterização química da secreção de 

machos subadultos, são necessários para elucidar qual o papel funcional desses 

esteroides em Teiidae. 

Como era esperado, com base nos dados disponíveis para S. merianae (MARTÍN 

et al., 2011), foram encontradas significativas quantidades de ácidos graxos de 16 e 18 

carbonos em machos de Teiidae. O ácido esteárico, responsável por mais de 55% da 

secreção femoral de machos de S. merianae (MARTÍN et al., 2011), representou menos 

de 24% nas demais espécies de Teiidae, sendo observado em quantidades tão elevadas 

(59%) apenas em machos de S. merianae de vida livre. O ácido oleico, que não foi 

previamente identificado em S. merianae (MARTÍN et al., 2011), foi identificado em 

pequenas porcentagens em machos de vida livre da espécie (TIC < 3%), mas chegou a 

representar 42% da secreção de um macho de A. ameiva. O ácido linoleico, que 

representa mais de 20% da secreção de S. merianae em cativeiro (MARTÍN et al., 2011), 

foi o ácido menos abundante nos Teiidae estudados neste trabalho, com exceção dos 

machos de A. ameiva da Caatinga. O ácido palmítico, que representou cerca de 7% da 

secreção de S. merianae (MARTÍN et al., 2011), foi o ácido graxo mais abundante em 

muitas amostras das três espécies de Ameivula. As potenciais funções desses ácidos em 

cada uma das espécies foram discutidas em detalhes nos capítulos anteriores, assim 

como este padrão não ser comum entre lagartos. É curioso que o macho de T. teguixin, 

os dois machos C. lemniscatus e alguns machos de cada uma das outras espécies, não 

apresentaram esses quatro ácidos em sua secreção femoral, ou o apresentaram em 

porcentagens muito baixas. Os trabalhos de caracterização química de machos 
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utilizaram espécies com ciclo reprodutivo conhecido e obtiveram as secreções durante 

a estação reprodutiva, especialmente no seu início. Para as dez espécies de Teiidae aqui 

estudadas, há pouca informação sobre aspectos ecológicos, porém as informações 

disponíveis indicam que a maioria dos Teiidae brasileiros apresentam reprodução 

prolongada ou, até mesmo, contínua (VITT, 1982; COLLI, 1991; VITT & COLLI, 1994; 

PIANKA & VITT, 2003; IMPARATO et al., 2007; ROCHA, 2008). Isso possibilita que 

em uma mesma localidade e na mesma semana podemos encontrar indivíduos em 

diferentes momentos do estado reprodutivo. Levando em consideração que os ácidos 

graxos são compostos odoríferos e que aumentam a volatilidade das marcações 

químicas, aumentando assim seu alcance (ALBERTS, 1992; BAECKENS et al., 2017), 

é possível que a quantidade de ácidos graxos em machos de Teiidae estejam 

relacionadas com diferentes momentos de seus respectivos ciclos reprodutivos, que 

apresenta variação entre indivíduos da mesma espécie. 

Foram identificados 176 compostos lipídicos em machos das 10 espécies de 

Teiidae, apenas três compostos foram identificados em todas as espécies e oito em todos 

os gêneros. Sessenta e sete compostos (38%) foram identificados em, pelo menos, uma 

espécie de cada subfamília. As duas espécies de Tupinambinae somaram 74 compostos 

lipídicos e apenas 10 (13,5%) foram identificados em S. merianae e T. teguixin. Em 

Teiinae foram identificados 168 compostos e apenas 19 (11,5%) foram identificados 

em Kentropyx, Ameivula, Ameiva e Cnemidophorus. O baixo número de compostos 

compartilhados entre ou dentro de cada subfamília deve-se ao fato de que o macho de 

T. teguixin e os dois machos de C. lemniscatus apresentaram baixo número de 

compostos identificados. Excluindo C. lemniscatus, os Teiinae somaram 166 

compostos, sendo 49 (29,5%) compartilhados por Kentropyx, Ameiva e Ameivula. 

Kentropyx e Ameivula somaram 143 compostos e compartilharam 61 (43%) e 

Kentropyx e Ameiva somaram 127 compostos e compartilharam 59 (46,5%). Ameivula 

e Ameiva somaram 148 compostos e compartilharam 61 (41%). As espécies de 

Ameivula somaram 113 compostos, sendo 44 (39%) compartilhados pelas três. 

Ameivula sp. nov. 1 compartilhou 57 (50,5%) compostos com Ameivula sp. nov. 2 e 56 

(49,5%) com A. pyrrhogularis. Ameivula sp. nov. 2 e A. pyrrhogularis compartilharam 

44 (44%). Avaliando a similaridade (presença/ausência) dos compostos lipídicos entre 

as espécies através da UPGMA observamos que A. ameiva é a espécie que apresenta 

maior diferença em relação as demais e que as outras nove espécies apresentam uma 
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divisão entre Amazônia e Caatinga. O fenograma resultante não apresentou quaisquer 

semelhanças com as relações de parentesco das espécies (GOICOECHEA et al., 2016). 

Essa comparação revela aspectos interessantes das secreções femorais de machos 

de Teiidae. Quando em presença dos A. ameiva da Caatinga, A. pyrrhogularis apresenta 

maior similaridade com Ameivula sp. nov. 1, mesma relação indicada pelos dados 

moleculares (RECODER e ARIAS em comunicação pessoal), porém quando os A. 

ameiva são tratados como um único grupo, A. pyrrhogularis apresenta maior 

similaridade com Ameivula sp. nov. 2. Para A. ameiva essa distância entre os machos 

da Caatinga e da Amazônia, quando em presença de outras espécies de Teiidae, reforça 

ainda mais as diferenças consequentes das condições climáticas (CAPÍTULO 1). 

Mesmo em presença das outras espécies, Ameivula apresenta-se como um agrupamento 

coeso. As incongruências nos dois fenogramas representam mais uma evidência da 

complexidade das relações interespecíficas de Ameivula (OLIVEIRA et al., 2015). A 

divisão entre espécies da Caatinga (mais S. merianae) e da Amazônia, indica que as 

condições ambientais podem ter de fato grande influência na composição química das 

secreções femorais de Teiidae, assim como acontece com outras espécies de lagartos 

(ESCOBAR et al., 2001 e 2003; BAECKENS et al., 2017). É interessante ressaltar que 

o fenograma mostrou maior similaridade entre K. calcarata, T. teguixin e C. 

lemniscatus, que foram as amostras que apresentaram menor número de compostos 

identificados. Essa proximidade é, provavelmente, reflexo da quantidade de amostra e 

da qualidade das análises de CG-MS, do que de características reais de suas secreções. 

Nosso conhecimento sobre as proteínas nas secreções femorais de lagartos ainda 

é pequeno (MANGIACOTTI et al., 2017) e as comparações de perfis proteicos são 

realizadas seguindo o princípio de que duas bandas de mesmo tamanho correspondem 

ao mesmo componente proteico (ALBERTS, 1991). Ameiva ameiva, S. merianae, três 

espécies de Ameivula, três de Kentropyx, C. lemniscatus, T. teguixin e Aspidoscelis 

tigris (ALBERTS, 1991) somam 34 bandas entre 6 e 59 KDa e grande diversidade de 

componentes proteicos com menos de 17 KDa. Comparando a matriz de similaridade 

dos componentes proteicos com a relação filogenética entre essas espécies 

(GOICOECHEA et al., 2016), não foi possível identificar componentes proteicos que 

sejam exclusivos de agrupamentos supra genéricos. Análises UPGMA, realizadas com 

todos os indivíduos ou apenas com os machos, não recuperaram agrupamentos 
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convergentes com a filogenia molecular (GOICOECHEA et al., 2016). Quando realizada 

a UPGMA excluindo as duas espécies de Tupinambinae e as três espécies de Kentropyx, 

o fenograma obtido é similar à filogenia apresentando a seguinte relação de similaridade 

entre os gêneros (Ameiva ameiva (Aspidoscelis (Cnemidophorus + Ameivula))), sendo 

que os indivíduos de A. ameiva da Caatinga apresentaram maior similaridade com os 

demais gêneros do que os indivíduos da Amazônia. 

Em Podarcis muralis (Lacertidae) não foram observadas bandas entre 24 e 32 

KDa, que são bem representadas nos Iguanidae, levando os autores a interpretarem esse 

fato como consequência da distância filogenética entre as duas famílias 

(MANGIACOTTI et al., 2017). Os Teiidae são filogeneticamente próximos aos 

Lacertidae, mas distantes dos Iguanidae (PYRON et al., 2013) e, com exceção de 

Tupinambis teguixin, todas as espécies de Teiidae apresentaram bandas dentro deste 

intervalo, incluindo uma banda de 20 KDa que foi identificada em todos os gêneros de 

Teiinae. Nossos resultados, quando confrontados com as informações anteriores, 

demonstram a importância de se ampliar a diversidade de espécies analisadas para que 

possamos compreender as verdadeiras diferenças nos componentes proteicos de 

grandes agrupamentos filogenéticos. Proteínas nas secreções femorais podem 

apresentar significativa variação entre indivíduos (ALBERTS, 1990; ALBERTS et al., 

1993), populações (MANGIACOTTI et al., 2017) e morfotipos (MANGIACOTTI et al., 

2019), mas são constantes ao longo do ano (ALBERTS et al., 1993). Assim como para 

todas as espécies já estudadas, em Teiidae não identificamos dois indivíduos com perfis 

proteicos idênticos, suportando a hipótese de cada indivíduo tem seu próprio perfil que 

pode ser utilizado no reconhecimento individual (ALBERTS, 1990). Lagartos poderiam 

obter informações mais genéricas de compostos lipofílicos e posteriormente obter 

informações mais detalhadas acerca de identidade do emissor (ALBERTS et al., 1992a), 

que são mais estáveis e permanecem mais tempo no meio (WYATT, 2014b). Um 

aspecto técnico da análise da composição proteica refere-se às bandas com menos de 

14 KDa, que apresentam grande diversidade nos Iguanidae e nos Teiidae. Bandas 

abaixo desse valor foram excluídas dos resultados de P. muralis por poderem apresentar 

contaminantes lipídicos (MANGIACOTTI et al., 2017), mas foram apontadas como 

particularmente importantes para o reconhecimento individual de Iguanidae 

(ALBERTS, 1990; ALBERTS et al., 1993). Uma nova análise UPGMA realizada 
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removendo os componentes abaixo dos 14 KDa não apresentou diferenças 

significativas com as realizadas com a totalidade dos componentes proteicos de Teiidae. 

Antes da realização deste trabalho, informações sobre a composição proteica de 

secreções femorais de espécies de Teiidae eram conhecidas para apenas dois machos 

de Aspidoscelis tigris (ALBERTS, 1990; ALBERTS et al., 1993). Nossos resultados 

fornecem as primeiras informações comparativas para os componentes proteicos das 

secreções de Teiidae e demonstram que as espécies da família apresentam grau de 

variabilidade compatível com a utilização dessas informações para o reconhecimento 

individual. Embora as análises UPGMA não tenham recuperado as relações 

filogenéticas entre as duas subfamílias de Teiidae, mostram-se mais efetivas quando 

comparamos agrupamentos mais inclusivos. É importante ressaltar que as comparações 

realizadas apenas com base no peso molecular de cada componente proteico apresenta 

significativas limitações e podem estar mascarando diferenças e forçando 

similaridades. Para compreendermos o papel funcional das proteínas nas secreções de 

lagartos, assim como suas relações filogenéticas, precisamos dar início à realização de 

experimentos comportamentais isolando esses componentes e ampliar o número de 

espécies de diferentes famílias analisadas. 

As relações de parentesco entre Gymnophthalmidae e Teiidae são reconhecidas 

há décadas (ESTES et al., 1988; PYRON et al., 2013; GOICOECHEA et al., 2016). As 

seis espécies de Gymnophthalmidae somaram 102 compostos lipídicos, mas para as 

comparações com Teiidae, optamos por excluir as amostras de Loxopholis snethlageae, 

por terem apresentado número muito baixo de compostos, totalizando assim 98 

compostos na família. As duas famílias somaram 205 compostos lipídicos, 106 

compostos (52%), principalmente odoríferos como, por exemplo, ácidos graxos, ésteres 

e aldeídos (BAECKENS et al., 2017), foram identificados exclusivamente em espécies 

de Teiidae. Vinte e oito compostos (14%) foram identificados apenas em 

Gymnophthalmidae e correspondem basicamente a esteroides. O fenograma gerado 

pela UPGMA não convergiu com as relações filogenéticas entre os gêneros das duas 

famílias. Os Gymnophthalmidae aparecem incluídos no agrupamento dos Teiidae da 

Amazônia e compartilham maior similaridade com as amostras de Teiidae com menor 

número de compostos identificados (C. lemniscatus, T. teguixin e K. calcarata). Esses 

resultados podem tanto representar a influência das condições climáticas nas secreções 
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das duas famílias, como podem ser apenas reflexo de baixa amostragem e problemas 

metodológicos na análise de CG-MS. 

Os resultados apresentados ao longo deste trabalho representam informações 

inéditas acerca da composição química de espécies de lagartos da família Teiidae, além 

de informações iniciais para espécies de Gymnophthalmidae que podem guiar futuros 

estudos. Mostramos que os Teiidae apresentam complexidade química em suas 

secreções femorais, que podem sofrer influência de condições climáticas e da história 

evolutiva, e abrimos o caminho para que novos estudos sejam realizados acerca das 

interações químicas em espécies brasileiras de lagartos. As informações apresentadas 

ao longo deste trabalho indicam a necessidade de ampliarmos o nosso conhecimento 

sobre a ecologia das espécies brasileiras para melhoria das interpretações dos perfis 

químicos de Teiidae. A continuidade deste trabalho envolverá a identificação química 

dos componentes proteicos, o aumento da amostragem de espécies de Teiidae e a 

elaboração de uma metodologia para que possamos incluir as informações químicas 

(qualitativas e quantitativas) em análises filogenéticas. 
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Resumo 

As interações químicas desempenham um papel essencial em diversas interações 

sociais de lagartos e são mediadas por compostos químicos presentes, principalmente, 

em suas glândulas femorais e pré-anais. O número de trabalhos caracterizando a 

composição química da secreção de glândulas femorais e pré-anais, assim como 

buscando identificar seu papel funcional em contextos sociais, tem aumentado nas 

últimas décadas. Embora a literatura sobre o tema seja extensa, os dados para espécies 

neotropicais são raros e para espécies que ocorrem no Brasil, há apenas informação para 

machos de Salvator merianae. Buscando ampliar o conhecimento sobre a composição 

química da secreção femoral de lagartos neotropicais, este trabalho caracterizou 

quimicamente a secreção de 11 espécies de Teiidae e seis de Gymnophthalmidae. 

Foram identificados 205 compostos, sendo 28 exclusivos de Gymnophthalmidae e 106 

exclusivos de Teiidae. Demonstramos a influência das condições ambientais na 

secreção femoral de machos de Ameiva ameiva provenientes da Amazônia e da 

Caatinga, diferenças entre a composição química da secreção de machos de S. merianae 

de vida livre e de cativeiro, o papel da composição química da secreção de machos de 

três espécies de Ameivula na compreensão de um potencial complexo críptico de 

espécies e diferenças em machos de duas espécies de Kentropyx que podem estar 

associadas com o uso de substrato. Apresentamos a hipótese de que o status reprodutivo 

pode ter influência direta na composição química de machos e fêmeas, revelando um 

problema no estudo da composição química de espécies de Teiidae para as quais faltam 

dados acerca do ciclo reprodutivo e/ou apresentam reprodução prolongada/contínua. 

Em relação ao que era conhecido para S. merianae, validamos a grande quantidade de 

ácidos graxos como uma característica das espécies de Teiidae e identificamos, pela 

primeira vez, colesterol em todas as amostras analisadas. Este trabalho validou as 

espécies de Teiidae como um excelente modelo para os estudos das interações químicas 

em lagartos neotropicais e o potencial informativo da composição química das 

secreções femorais para melhor compreensão da ecologia e dos eventos evolutivos das 

linhagens de Teiidae. 

Palavras-chave. Comunicação química, lagartos neotropicais, semioquímicos.
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Abstract 

Chemical interactions play an essential role in different social interactions of 

lizards and are mediated by chemical compounds present, mainly, in their femoral and 

preanal glands. The number of studies characterizing the chemical composition of 

femoral and preanal gland secretions, as well as trying to identify their functional role 

in social contexts, has increased in recent decades. Although the literature on the 

chemical communication in lizards is extensive, data for neotropical species are rare 

and for Brazilian species, there is only information for males of Salvator merianae. The 

main goal of this work is to expand the knowledge on the chemical composition of 

femoral secretion of neotropical lizards. We chemically characterized the femoral and 

preanal secretion of 11 species of Teiidae and six of Gymnophthalmidae. Were 

identified a total of 205 compounds, 28 exclusively in Gymnophthalmidae and 106 

exclusively in Teiidae. We demonstrated the influence of the environmental condition 

on the femoral gland secretion of males of Ameiva ameiva from Amazonia and 

Caatinga, differences between chemical composition of femoral gland secretion of free-

living and captive S. merianae, the role of the chemical composition in understanding 

a potential cryptic complex of Ameivula and differences in males of two species of 

Kentropyx  that may be associated with substrate use. We hypothesized that 

reproductive status may have a direct influence on the chemical composition of femoral 

gland secretions of males and females, revealing a problem in the study of the chemical 

composition of Teiidae species that lack information about their reproductive cycle 

and/or show prolonged/continuous reproduction. Regarding what was known for S. 

merianae, we validated the large amount of fatty acids as a characteristic of the species 

of Teiidae and, for the first time, identified cholesterol for a Teiidae species. This work 

validated the Teiidae species as an excellent model for the study of the chemical 

interactions in neotropical lizards and the potential informative of the chemical 

composition of femoral gland secretions to better understand the ecology and 

evolutionary events of Teiidae lineages. 

Keywords. Chemical communication, neotropical lizards, semiochemicals.
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