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RESUMO

Estudos citogenéticos e moleculares realizados em 116 exemplares de lagartos do
gênero Enyalius, provenientes de 58 localidades do Brasil, revelam grande variação
cariotípica (2n=36 a 2n=46) e significativa diversidade de espécies. Segundo a última grande
revisão, o gênero Enyalius estaria composto por seis espécies, duas delas politípicas: E.
bilineatus, E. brasiliensis (E. b. boulengeri e E. b. brasiliensis), E. catenatus (E. c. catenatus,
E. c. bibroni e E. c. pictus), E. iheringii, E. leechii e E. perditus.
A partir de reconstruções filogenéticas utilizando seqüências combinadas de regiões
parciais dos genes mitocondriais cyt b, ND4 e16S e do gene nuclear c-mos, com os métodos
de máxima parcimônia, máxima verossimilhança e inferência bayesiana, é proposta uma
hipótese filogenética para o gênero. Dois grandes clados são observados: clado 1 composto
pelas espécies E. brasiliensis, E. iheringii e E. perditus e o clado 2 formado por E. bibroni, E.
bilineatus, E. catenatus, E. leechii, E. pictus e três novas espécies. Delimitando
geograficamente a ocorrência desses 2 clados está o Rio Doce: ao sul deste está o clado 1 e ao
norte, o clado 2. Os rios Jequitinhonha e o Rio São Francisco também delimitam a ocorrência
das espécies E. pictus e E. catenatus, respectivamente. De acordo com essa filogenia
molecular, associada a dados morfológicos, o gênero Enyalius está composto de, pelo menos,
11 espécies, considerando as subespécies de E. catenatus como espécies válidas e as
populações de Mucugê (BA), Serra da Jibóia (BA) e Ibateguara e São José da Laje (AL) como
três espécies novas.
Resultados cariotípicos inéditos são apresentados para duas espécies deste gênero: E.
pictus (2n=36, 12M+24m) e a espécie nova de Mucugê (BA), com o surpreendente número
diplóide 2n=46, 22M+24m. Este cariótipo é muito distinto da maioria das espécies de
Enyalius, sendo composto por 22 macrocromossomos acrocêntricos e 24 microcromossomos.

i

ABSTRACT

Cytogenetic and molecular studies were performed in 116 lizard of the genus
Enyalius, from 58 localities of Brasil. A large karyotype variability with diploid number
ranging from 2n=36 to 2n=46 and a conspicuous diversity of species were detected. Based on
the last major revision on the genus, six species, two of the them with subspecies, were
recognized: E. bilineatus, E. brasiliensis (E. b. boulengeri and E. b. brasiliensis), E. catenatus
(E. c. catenatus, E. c. bibroni and E. c. pictus), E. iheringii, E. leechii and E. perditus.
Here, a molecular phylogeny was reconstructed for the genus using mitochondrial
(cytochrome b, ND4 and 16S) and nuclear (c-mos) DNA sequences. Maximum parsimony
and maximum likelihood criteria, as well as Bayesian analyses, were carried out on separate
and combined sequences. According to this hypothesis, the species of Enyalius are grouped
into two major clades: clade 1 assembling E. brasiliensis, E. iheringii and E. perditus, and
clade 2 that includes E. bibroni, E. bilineatus, E. catenatus, E. leechii, E. pictus and three new
species. The geographical distribution of these two clades coincides with the limits of Rio
Doce at south (clade 1) and north (clade 2). The Jequitinhonha and São francisco rivers also
delimit the occurrence of E. pictus and E. catenatus, respectively. Based on our phylogenetic
hypothesis and morphological data, we propose that the genus Enyalius is actually comprised
of, at least, 11 species.
Chromosomal results for two species are here described for the first time: E. pictus
(2n=36, 12M+24m) and a new species from Mucugê (BA) that present a surprising diploid
number 2n=46, 22M+24m. This karyotype with 2n=46 formed by 22 acrocentric
macrochromosomes is very distinct from those found in most species of the genus.
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