
Aspectos da biologia reprodutiva do lagarto Teiú, Salvator 

merianae (Squamata, Teiidae)

INTRODUÇÃO 

A família Teiidae compreende 18 gêneros com 170 espécies descritas até o

momento (Vieira, 2016; The Reptile Database, 2020). Salvator merianae,

popularmente conhecido como Teiú, é um animal ovíparo, diurno de grande

porte (até 1600 mm), forrageador ativo e terrestre, possui a maior distribuição

geográfica do gênero, ocorrendo em 14 dos 26 estados brasileiros (The Reptile

Database, 2020). Os Teiús são frequentemente vistos expostos ao sol durante

o verão e nos meses frios permanecem entocados e inativos por longos

períodos (hibernação). No geral, Squamata tem uma grande variedade de

estratégias reprodutivas que evoluíram para atender aos variados desafios

ambientais (Lopes & Abe, 1999).
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Figura 1: Mapa de distribuição da espécies Salvator merianae no Brasil e em outros países da América

do Sul.

OBJETIVO

Avaliar aspectos da biologia reprodutiva do lagarto Teiú, Salvator merianae

MATERIAIS E MÉTODOS 

Amostras do sistema urogenital foram coletadas de machos e fêmeas da

espécie Salvator merianae depositadas na Coleção Herpetológica Alphonse

Richard Hoge do Instituto Butantan. As amostras foram processadas para

análise histológica (H/E) e observadas em microscopia de luz (Olympus BX51).

Figura 5: Histologia do trato reprodutor de machos da espécie Salvator merianae. A) secção transversal do

testículo imaturo mostrando túbulos seminíferos sem lúmen (CRC:108mm) (50µm). B) testículo de um

espécime jovem ainda sem produção de espermatozoides. ST=túbulos seminíferos (CRC:150mm) (50µm). C)

testículo de um espécime adulto com ativa produção de espermatozoides. ST=túbulos seminíferos,

ES=espermatozoides. (CRC:381) (50µm). D) testículo de um espécime adulto com ativa produção de

espermatozoides em maior aumento. ST=túbulo seminífero, L=lúmen, ES=espermatozoides. (CRC:381)

(20µm).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Figura 7: Histologia do trato reprodutor de fêmeas da espécie Salvator merianae. A) ovário com folículos em

vitelogênese primária de um espécime adulto (CRC:293mm) (50µm). B) infundíbulo posterior com

receptáculos de estocagem de espermatozoides. G=glândulas, R=receptáculos, C=cromatóforos

(CRC:224mm) (50µm). C) útero glandular de um espécime adulto. G=glândulas (CRC:224mm) (50µm). D)
vagina de um espécime adulto sem presença de espermatozoides. L=lúmen (CRC:293mm) (50µm).

Figura 2: Exemplares macho e fêmea de Salvator merianae em cativeiro. Foto: Silva, G. 2019.

CONCLUSÕES

• Machos de Salvator merianae apresentam

maturidade sexual com CRC de 250mm;

• O pico espermatogênico ocorre no período da

primavera, assim que os níveis de testosterone se

elevam. No verão é possível verificar o início da

recrudecência testicular e dormência no inverno.

• Ocorre estocagem de espermatozoides no

epidídimo e ducto deferente nos machos adultos.
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Figura 6: Histologia do trato reprodutor de machos da espécie Salvator merianae. A) epidídimo de um

espécime jovem entrando em espermiogênese. R=receptáculo, L=lúmen. (CRC:150mm) (50µm). B) ducto

deferente de um espécime adulto com presença de espermatozoides estocados. R=receptáculo, L=lúmen,
ES=espermatozoides. (CRC:342mm) (50µm).

Figura 3: Sistema reprodutor masculino e feminino da

espécie Salvator merianae a esquerda. A) esquema

exemplificando órgãos que compõem o sistema urogenital

de machos e fêmeas. B) sistema urogenital de macho e

fêmea da espécie. T=testículo, E=epidídimo, K=rim, D=ducto

deferente H=hemipênis, I=infundíbulo, O=ovário, GU=útero

glandular, AU=útero aglandular, SR=receptáculo seminal

UMT=junção útero-vaginal, V=vagina

Figura 4: Sistema reprodutor de macho e fêmea da espécie

Salvator. A) hemipênis de macho adulto da espécie.

ss=Sulcos espermáticos, ad=disco apical. B) região cloacal

e parte do oviduto de um espécime fêmea adulto. au=útero

aglandular, umt=junção útero-vaginal, v=vagina


