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RESUMO 

O gênero Mastigodryas apresenta ampla distribuição geográfica, ocorrendo do 

sul do México ao norte da Argentina, estando presente também em ilhas continentais 

(Testigos, Tobago e Margarita) e oceânicas (São Vicente, Granada e Granadina) 

pertencentes às Antilhas. Atualmente o gênero é composto por doze espécies, sendo três 

espécies politípicas, que estão organizadas em quatro grupos de espécies, bifossatus, 

boddaerti, melanolomus e pleei e mais três espécies incertae sedis, como M. cliftoni, M. 

danieli e M. pulchriceps. Embora este gênero tenha sido extensivamente estudado há 

algumas décadas atrás, sua composição taxonômica permanece complexa com táxons 

mal diagnosticados do ponto de vista morfológico e com problemas nomenclaturais. 

Além disso, nenhuma revisão taxonômica que tenha contemplado toda a diversidade 

taxonômica ou abrangência geográfica do gênero Mastigodryas foi realizada, o que 

justifica a permanência da utilização do conceito biológico de espécie e o emprego da 

categoria sub-específica até os dias de hoje. Somado a isso, controvérsias em relação ao 

uso de Mastigodryas ou Dryadophis perduraram por mais de uma década na história da 

herpetologia, sendo sua validade questionada por alguns pesquisadores que os 

consideravam congenéricos, enquanto outros os consideravam como válidos e distintos. 

Nesse sentido, uma extensa análise de revisão foi realizada através do exame de 

cerca de 2000 espécimes de Mastigodryas depositados em 36 coleções científicas. Este 

estudo, baseado na avaliação da variação dos caracteres qualitativos e quantitativos intra 

e inter-específicos e no exame dos padrões da variação geográfica, visou a) determinar o 

‘status’ do gênero frente a outros gêneros de colubrídeos e a questão de validade 

Dryadophis e Mastigodryas, e b) definir a composição taxonômica do gênero, 

reconhecendo e definindo as espécies válidas, com especial atenção aos táxons 

específicos e sub-específicos descritos ao longo de sua história. 

Através desta análise comparativa de variação foi possível diagnosticar 

Mastigodryas em relação a gêneros como Chironius, Drymoluber, Dendrophidion, 

Leptodrymus, Masticophis e Salvadora: o gênero é definido por um conjunto exclusivo 

de características de morfologia externa e interna. Além disso, com base no exame da 

espécie tipo de Mastigodryas foi possível estabelecer a validade deste nome e sua 

prioridade em relação a Dryadophis. 

O exame de material tipo e descrições originais revelou a existência de um total 

de 39 táxons nominais associados ao gênero. Com base na análise deste material e de 

extensas séries, foi possível estabelecer que 18 táxons representam nomes válidos e 

disponíveis e são reconhecidos como espécies plenas: 11 correspondem a espécies 

correntemente utilizadas, um dos táxons reconhecidos é revalidação de um nome 

atualmente em sinonímia, e seis táxons correspondem a subespécies elevadas ao nível 

específico; somente duas espécies são consideradas novas, sem nome disponível na 

literatura e serão descritas oportunamente. Estas 20 espécies válidas para o gênero 

Mastigodryas foram distribuídas em cinco grupos de espécie dos quais bifossatus, 

cliftoni e pulchriceps são monotípicos e boddaerti e pleei politípicos. O grupo boddaerti 

é dentre todos o mais diverso, reunindo um total de doze espécies, M. alternatus, M. 

boddaerti, M. danieli, M. dorsalis, M. dunni, M. laevis, M. melanolomus, M. reticulatus, 
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M. ruthveni, M. slevini, M. veraecrucis e Mastigodryas sp. O grupo pleei reúne cinco 

espécies, M. amarali, M. bruesi, M. heathii, Mastigodryas pleei e Mastigodryas sp. Os 

demais táxons propostos ao longo da história do gênero, que totalizam 19 formas 

nominais, são considerados sinônimos.  

Estes resultados permitem o reconhecimento do gênero e se suas espécies, o que 

representa um grande avanço em relação ao estado atual. Mais ainda, este conhecimento 

permite agora o estabelecimento de análises filogenéticas que permitirão a formulação 

de hipóteses biogeográficas acerca deste gênero, atualmente baseadas em cenários 

evolutivos. Estes desdobramentos possibilitarão elementos mais robustos à 

compreensão da acerca da origem, evolução e biogeografia da família Colubridae na 

região Neotropical. 
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ABSTRACT 

The genus Mastigodryas is widely distributed throughout the Americas, ranging 

from Southern Mexico to Northern Argentina, as well in continental (as Testigos, 

Tobago, and Margarita) and oceanic islands of Antilles (San Vincent, Grenade, and 

Grenadine). Presently the genus is composed by 12 species (being three polytypic), that 

are arranged in four species groups, bifossatus, boddaerti, melanolomus and pleei, along 

with three species incertae sedis, namely M. cliftoni, M. danieli and M. pulchriceps. 

Although the genus had been revised a few decades ago, the taxonomic composition 

remains complex with the species group taxa poorly diagnosed and exhibiting 

nomenclatural issues. Moreover, no taxonomic revisionary effort had privileged all 

known taxonomic diversity and geographic range currently attributed to the genus. This 

explains the permanence of the biological species concept in species definition, and the 

use of the subspecific category until today. Additionally, there are controversial issues 

on herpetological literature regarding the genus group name that should be used for this 

taxon, Mastigodryas or Dryadophis. 

In order to contribute to these issues, a comprehensive revisionary effort was 

performed, with the study of nearly 2000 specimens of the genus from 36 museums and 

scientific collections. The present contribution is based on the evaluation of the 

variation of qualitative and quantitative traits on intra and interspecific level and on 

extensive analysis of geographic variation, aiming to a) determine the status of genus 

Mastigodryas in comparison to other Colubrid genera and recognize the valid name for 

the genus, Dryadophis or Mastigodryas, and b) define the taxonomic composition of the 

genus, recognizing and defining the valid species, considering all specific and 

subspecific taxa attributed to the genus. 

Based on the comparative analysis of morphological traits it was possible to 

diagnose Mastigodryas from other colubrid genera as Chironius, Drymoluber, 

Dendrophidion, Leptodrymus, Masticophis and Salvadora: the genus is defined by an 

exclusive combination of external and internal morphological traits. Moreover, based on 

the examination of type species of genus Mastigodryas it was possible to determine the 

validity and priority of this name regarding Dryadophis. 

The study of type specimens and original descriptions revealed that 39 nominal 

taxa were currently attributed to genus Mastigodryas. Based on the examination of 

these specimens as well large series it was possible to establish that 18 nominal taxa are 

valid and available and are recognized as full species: 11 names are presently in use for 

species of the genus, one species is a revalidation of a taxon in synonymy, and six 

species correspond to subspecies erected to species category; only two recognized 

species present no available names, and will be properly described elsewhere. These 20 

species were arranged in 5 species groups, being bifossatus, cliftoni and pulchriceps 

monotypic and boddaerti and pleei polytypic. The group boddaerti is the most diverse, 

grouping 12 species, M. alternatus, M. boddaerti, M. danieli, M. dorsalis, M. dunni, M. 

laevis, M. melanolomus, M. reticulatus, M. ruthveni, M. slevini, M. veraecrucis and M. 

sp. The group pleei harbors 5 species, M. amarali, M. bruesi, M. heathii, M. pleei and 
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M. sp. The remaining 19 nominal taxa are recognized as synonyms of the above 

mentioned species. 

These contributions allow the generic and specific recognition, which represents 

an improvement regarding the present knowledge of the genus. Moreover, these results 

paved the way to further research on the evaluation of the phylogenetic relationships of 

the genus, which will provide important insights on the biogeographic history of 

Mastigodryas, currently explained by evolutionary scenarios. These hypotheses will 

contribute to the comprehension of the origin, evolution and biogeography of the 

Colubrid snakes in Neotropical region. 
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I�TRODUÇÃO 

A FAMÍLIA COLUBRIDAE 

Embora tradicionalmente alocada na família Colubridae, a maioria das serpentes atuais 

vem sendo continuamente rearranjada em agrupamentos monofiléticos menos inclusivos. 

Desde muito cedo na história da herpetologia estas mudanças vêm sendo propostas (Duméril e 

Bibron, 1854, Boulenger, 1894; Cope, 1895, Dunn, 1928, Bogert, 1940, Underwood, 1967; 

Bourgeois, 1968). Contudo, devido às incompatibilidades na amostragem taxonômica, ao 

posicionamento de alguns táxons mais problemáticos, à similaridade aparente e ao uso 

limitado de caracteres morfológicos, estas serpentes permaneceram subordinadas à categoria 

de família, mesmo que arranjadas em subfamílias ou tribos bem definidas (Dowling e 

Duellman, 1978; McDowell, 1987; Cadle, 1994; Ferrarezzi, 1994; Heise et al., 1995; Dowling 

et al., 1996; Kraus e Brown, 1998; Zaher, 1999).  

Mais recentemente, através do uso de ferramentas moleculares, diversas abordagens 

passaram a surgir corroborando algumas suposições previamente realizadas e fornecendo 

subsídios para novas hipóteses (Zaher et al., 2009). Estas abordagens apresentaram diferentes 

enfoques, algumas visavam resolver questões mais abrangentes como em Caenophidia 

(Gravlund, 2001; Kelly et al., 2003; Vidal et al., 2007) e Colubroidea (Lawson et al., 2005), 

enquanto outras tinham como objetivos resolver alguns grupos mais restritos como, por 

exemplo, Lamprohiidae (Vidal et al., 2008), Lampropeltini (Pyron e Burbrink, 2009)  e 

Xenodontinae (Pinou et al., 2004). De todo modo, existe um consenso de que este conceito 

tradicional da família “Colubridae” não se sustenta, uma vez que não apresenta caracteres 

diagnósticos exclusivos. 

Do modo como vem sendo adotada, esta família inclui doze subfamílias e alguns 

táxons sem posição definida, considerados como incertae sedis; todavia nem todas 

representam necessariamente linhagens naturais (Zaher, 1999). Destas doze oito são 
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comumente apontadas como monofiléticas, Calamariinae, Colubrinae, Dipsadinae, Natricinae, 

Pareatinae, Psammophiinae, Pseudoxenodontinae e Xenodontinae e quatro possuem seus 

monofiletismos incertos, como “Boodontinae”, “Homalopsinae”, “Pseudoxyrhophiinae” e 

“Xenodermatinae”.  

A partir de uma longa história entre a congruência e a não congruência das diversas 

hipóteses propostas, a família “Colubridae” passou aos poucos a ser redimensionada, 

rompendo de vez a postura conservadora de manter em uso um grupo sabidamente composto. 

Kelly et al. (2003) realizaram uma análise molecular de genes mitocondriais e com base em 

seus resultados, a subfamília Xenodermatinae foi removida desta família e realocada em uma 

família a parte, juntamente com Acrochordidae dentro de Caenophidia. Posteriormente, 

Lawson et al. (2005) restringiram ainda mais a família Colubridae baseando-se em uma 

análise molecular de genes mitocondriais e nucleares. Nesta proposta, Colubridae passou a 

incluir somente cinco subfamílias: Calamariinae, Colubrinae, Natricinae, Pseudoxenodontinae 

e Xenodontinae. Este rearranjo classificatório foi mais adiante ainda com a hipótese molecular 

de Vidal et al. (2007) a qual se baseou em nove genes nucleares. Neste esquema, Colubridae 

passou a incluir somente três subfamílias, Calamariinae, Colubrinae e Grayiinae, sendo esta 

última elegida para incluir Grayia um gênero problemático e instável na maioria das análises.  

Por fim, culminando em sua completa re-organização, Zaher et al. (2009) restringiram a 

família ao que de fato é hoje conhecido por Colubrinae (Zaher, 1999), mantendo Calamariinae 

também sob o status de família e Grayia como incertae sedis da superfamília Colubroidea.  

Com estas mudanças a família Colubridae (=Colubrinae) passou a ser considerada 

monofilética, definida tanto por caracteres moleculares quanto morfológicos, corroborando, 

desta forma, diversas suposições previamente propostas. Esta família apresenta como caráter 

morfológico diagnóstico a presença de um hemipênis assimétrico com sulco espermático 

simples, derivado do ramo direito do sulco bifurcado (Dunn, 1928; Dowling e Duellman, 
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1978; Zaher, 1999; Zaher et al., 2009). Na maioria dos táxons onde o órgão é unilobado o 

sulco espermático se estende centrolinearmente ao ápice do lobo, e nos casos em que o órgão 

é semi bilobado ou bilobado o sulco percorre o lado direito (Zaher et al., 2009).  

A família Colubridae (sensu Zaher et al., 2009) representa uma linhagem abrangente 

com distribuição cosmopolita. Apesar de ser bem definida (com base nas evidências acima 

apresentadas), sua composição vem sendo debatida continuamente, e dependendo da proposta 

classificatória o número de gêneros incluídos pode variar de 103 (Zaher et al., 2009) a 150 

(Pough et al, 2003).  

 Suas relações intergenéricas ou entre grupos supragenéricos ainda são obscuras, em 

grande parte devido à sua diversidade e sua ampla distribuição geográfica que dificultam a 

realização de uma análise conjunta com uma boa representatividade taxonômica. Além disso, 

seus representantes apresentam uma alta plasticidade de seus caracteres morfológicos 

decorrentes muitas vezes de convergências adaptativas, que dificultam a interpretação do sinal 

filogenético. Entretanto, alguns subgrupos foram propostos e se mantêm relativamente bem 

definidos até os dias de hoje, apesar de algumas incompatibilidades em relação à composição 

genérica, como por exemplo, Lampropeltini constituída por representantes norte-americanos 

(Keogh, 1996, Utiger et al., 2002; Burbrink e Lawson, 2007; Pyron e Burbrink, 2009), a tribo 

de serpentes asiáticas Lycodontini (McDowell, 1987; Cadle, 1994; Kraus e Brown, 1998; 

Zaher, 1999; Kelly et al., 2003), Boigini, com representantes asiáticos e africanos (Bogert, 

1940; Dowling e Duellman, 1978; Gravlund, 2001; Kelly et al., 2003), Sibynophiini 

representada na Ásia e na América Central (Ferrarezzi, 1994; Zaher, 1999) e Sonorini, 

formada por espécies distribuídas no sul da América do Norte e América Central (Dowling e 

Duellman, 1978; Savitzki, 1983; Ferrarezzi, 1994).  

Embora Colubridae seja uma das famílias de serpentes mais diversas dentre as 

atualmente reconhecidas, está representada na região Neotropical por apenas 25 gêneros 
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(Cadle e Greene, 1993; Zaher, 1999), sendo mais diversificada na América do Norte, 

considerando somente o Novo Mundo. Além disso, não existem evidências de que os 

representantes de colubrídeos Neotropicais constituam um agrupamento monofilético em 

relação aos demais representantes da família, sendo mais provável que estes tenham tido 

diferentes origens ao longo de sua história (Cadle e Greene, 1993). Portanto, até que esta 

questão seja melhor abordada, a referência a colubrídeos Neotropicais se faz simplesmente 

para aqueles táxons que ocorrem nesta região, sem nenhuma inferência acerca de suas 

relações. 

Algumas análises com enfoque mais abrangente, por exemplo, para Caenophidia 

(Acrochordidae + Colubroides) ou Colubroides presentes na literatura e que atestam o 

monofiletismo de Colubridae (=Colubrinae) apresentam uma amostragem taxonômica 

insuficiente para que questões acerca de suas relações internas sejam abordadas (Heise et al., 

1995; Dowling et al., 1996; Vidal et al., 2000; Gravlund, 2001; Kelly et al., 2003; 

Montingelli, 2004; Lawson et al., 2005 etc.). A maioria das análises (op.cit.) inclui uma 

amostragem muito pequena de colubrídeos, e especialmente de táxons Neotropicais, ou não 

apresentam, muitas vezes, concordância em relação aos gêneros escolhidos. A abordagem que 

inclui uma melhor amostragem consiste na análise bioquímica de Dowling et al. (1996) com 

42 gêneros de colubríneos, sendo 10 neotropicais. Entretanto, as resoluções obtidas por estes 

autores foram re-analisadas e bastante criticadas por outros autores (e.g., Buckley et al., 2000) 

que apresentaram como resultados dos mesmos dados e tipos de análises uma grande 

politomia, com apenas alguns grupos bem resolvidos. 

Lopez e Maxson (1995), por outro lado, visaram avaliar as relações dentro de 

Colubridae (=Colubrinae). Todavia, como estes autores deram maior enfoque às relações 

entre os colubrídeos de diferentes regiões geográficas, somente sete gêneros com ocorrência 

na região Neotropical estavam incluídos, Chironius, Dendrophidion, Leptophis, Masticophis, 
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Mastigodryas, Pseustes e Salvadora. Esta análise molecular do gene 16S baseada tanto no 

método fenético quanto de parcimônia resultou no reconhecimento de dois clados com 

elementos Neotropicais, presentes na maioria de suas árvores geradas (36). O primeiro clado, 

denominado pelos autores como “South American Racers” foi formado por Chironius e 

Leptophis, ambos amplamente distribuídos na região Neotropical e o segundo, denominado de 

“Central American Racers”, incluiu os gêneros Mastigodryas e Salvadora. Estes autores 

encontraram em uma de suas árvores geradas um clado formado por Mastigodryas como 

grupo irmão de Salvadora e os “South American Racers”. O gênero Masticophis, cuja 

distribuição é predominantemente norte-americana manteve-se como grupo irmão de Coluber, 

outro representante norte-americano e os gêneros Pseustes e Dendrophidion não foram 

consistentemente associados a nenhum agrupamento.  

Klaczko (2007) apresentou uma análise filogenética morfológica e molecular para 

posicionar o gênero Chironius em relação aos colubrídeos sul-americanos. Esta autora 

objetivou avaliar as relações somente dentro de uma área geográfica e incluiu uma boa 

representatividade genérica de táxons sul-americanos, até então pouco amostrados em análises 

mais abrangentes. Em seus resultados, Chironius, um gênero sul-americano que invadiu 

posteriormente a América Central, teve seu monofiletismo sustentado, corroborando a análise 

feita por Dixon et al. (1993). Na grande maioria de suas árvores Chironius aparece como 

grupo irmão de Leptophis, Dendrophidion e Drymobius, dados estes, que corroboram parte 

dos resultados apresentados por Lopez e Maxson (1995) para o agrupamento denominado sul-

americano. Já o gênero Mastigodryas em sua análise se apresenta como um táxon parafilético 

em relação ao gênero Drymoluber. Como gêneros Neotropicais, mas com distribuição mais 

restrita à América Central não foram incluídos, (como por exemplo, Salvadora) torna-se 

difícil avaliar algumas das relações propostas na literatura (Lopez e Maxson, 1995), como por 

exemplo, entre Mastigodryas, Drymoluber e Salvadora. Dependendo do resultado das 
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análises a origem deste gênero, por exemplo, pode ser interpretada de formas distintas, tendo 

uma origem centro-americana por um lado ou sul-americana por outro. 

Somente uma análise conjunta com representantes de todos os gêneros Neotropicais, 

distribuídos nas Américas do Sul, Central e porção sul da América do Norte poderá nortear 

estas questões acerca do monofiletismo do gênero Mastigodryas. Mais que isso, gêneros que 

são geralmente problemáticos, especiosos e politípicos merecem atenção especial, pois 

somente através de estudos de taxonomia alfa é possível obter noção de seus status, 

minimizando, desta forma, ruídos que possam provocar ambigüidades em hipóteses 

filogenéticas com enfoque mais inclusivo e conseqüentemente mudanças taxonômicas pouco 

sustentadas. Este é o caso de alguns gêneros Neotropicais, que vem sendo ultimamente 

revisados como Chironius (Dixon et al., 1993; Hollis, 2006; Klaczko, 2007), Dendrophidion 

(Lieb, 1988, 1991a, b, c, 1996) e Leptophis (Rufino, 2005), entre outros.  

Desta forma, à medida que táxons mais complexos sejam abordados detalhadamente 

será possível propiciar uma contribuição significativa para o melhor entendimento sobre a 

diversidade e relações deste grupo Neotropical e possibilitando por fim, que este seja avaliado 

frente aos agrupamentos das demais regiões geográficas. 

Um dos gêneros que representa bem este problema é Mastigodryas. Este gênero 

Neotropical apresenta um posicionamento incerto na família, embora associações não 

somente baseadas em um panorama cladístico (Lopez e Maxson, 1995; Klaczko, 2007), mas 

putativamente realizadas em estudos morfológicos tenham sido realizadas nas décadas de 30 e 

40 (Amaral, 1934; Stuart, 1941; Bogert, 1947). Estes estudos associaram o gênero a 

representantes norte, centro e sul-americanos (Dendrophidion, Drymobius, Drymoluber, 

Stuart, 1932, 1941; Masticophis, Amaral, 1934; Leptodrymus, Bogert, 1947; Salvadora, 

Lopez e Maxson, 1995; Chironius, Pseustes, Dowling et al., 1996 e Rhinobothryum, Vidal et 

al., 2000; Klaczko, 2007) porém, acabam esbarrando no problema da congruência da 
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amostragem o que torna mais difícil a compreensão frente ao seu posicionamento sistemático, 

haja visto que em nenhuma das análises o grupo mais relacionado é o mesmo. Este gênero 

carece de uma revisão taxonômica recente, que inclua todos os táxons válidos e vise avaliar o 

status de suas espécies, algumas politípicas e que apresentam problemas de definição e 

diagnose, bem como problemas nomenclaturais inerentes a este estado de conhecimento.  

 

O GÊ�ERO MASTIGODRYAS 

O gênero apresenta ampla distribuição geográfica, ocorrendo do sul do México ao 

norte da Argentina, estando presente também em ilhas continentais (Testigos, Tobago e 

Margarita) e oceânicas (São Vicente, Granada e Granadina) pertencentes às Antilhas (Stuart, 

1941; Peters & Orejas-Miranda, 1986; Giraudo, 2001; Tipton, 2005). Seguindo duas 

propostas mais recentes (Peters & Orejas-Miranda, 1986; Tipton, 2005; ver Tabela 1), o 

gênero é composto por doze espécies, das quais três são politípicas. Destas, dez espécies 

encontram-se organizadas em quatro grupos de espécie: grupo bifossatus, reúne táxons como 

M. bifossatus e as cinco subespécies associadas a este táxon; grupo boddaerti, com as três 

subespécies de M. boddaerti e M. heathii; grupo melanolomus, que abrange as sete 

subespécies de M. melanolomus, M. dorsalis e M. sanguiventris; grupo pleei, com M. 

amarali, M. bruesi e M. pleei, e três espécies não são alocadas a grupos, como M. cliftoni, M. 

pulchriceps e M. danieli. Contudo, este número pode ser reduzido para onze espécies plenas, 

pois de acordo com Savage (1992), M. sanguiventris é um sinônimo júnior de M. 

melanolomus. Todavia, Tipton (2005) não considerou esta sinonímia apontada por Savage 

(1992), nem tampouco teceu qualquer comentário a este respeito.  

As espécies de Mastigodryas apresentam tamanho variado, alcançando pouco mais de 

meio metro (M. pulchriceps) a mais de dois metros e meio de comprimento (M. bifossatus). 

Seus representantes são ovíparos, diurnos, com cabeça diferenciada do corpo, pupila redonda 
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e dentição áglifa (Martins e Oliveira, 1998). As espécies exibem dieta variada, alimentando-se 

de lagartos, anfíbios, pequenos mamíferos, ovos de serpentes e aves. Apresentam hábito 

predominantemente terrestre (Martins e Oliveira, 1998; Giraudo, 2001) e estão associados a 

ambientes úmidos, como charcos, brejos, lagoas, tanto em áreas florestadas na Floresta 

Atlântica e Floresta Amazônica, como também em ambientes abertos, como o Cerrado e as 

áreas mais secas do nordeste da Venezuela (Stuart, 1941; Peters e Orejas-Miranda, 1986; 

Giraudo, 2001, Martins e Oliveira, 1998). Na América do Sul, uma de suas formas, M. 

bifossatus, é facilmente confundida com as jararacas (Bothrops jararaca), por apresentar um 

padrão de desenho e cor, bem como um comportamento de defesa semelhante a esta, sendo 

popularmente denominada em várias regiões de jararacuçú-do-brejo, jararaca do banhado, 

jararaca rajada e jararaca preta. 

 

BREVE HISTÓRICO TAXO�ÔMICO 

OS TÁXONS DO GRUPO DO GÊNERO 

As espécies atualmente atribuídas ao gênero Mastigodryas foram historicamente 

alocadas em diferentes gêneros, como Alsophis Fitzinger, Coluber Linnaeus, Coryphodon 

Duméril e Bibron, Dromicus Duméril e Bibron, Dryadophis Stuart, Drymobius Fitzinger, 

Herpetodryas Boie, Masticophis Cope e Ptyas Fitzinger (ver Stuart, 1932, 1933; 1941 e 

Peters e Orejas-Miranda, 1986, Tabela 2).  

A história taxonômica do gênero se inicia com a descrição de Coluber boddaerti 

realizada por Sentzen em 1796 e Coluber bifossatus descrita por Raddi em 1820. Contudo, 

como estas duas espécies representam dois padrões morfológicos distintos no estágio adulto, 

suas histórias seguiram de certa forma independentes até que em 1894 foram, pela primeira 

vez, reunidas e alocadas sob a mesma categoria genérica, em Drymobius, no catálogo de 

Boulenger.  
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Embora descritas e alocadas em uma grande diversidade de gêneros cujas 

composições são bastante diferenciadas das aceitas atualmente, as espécies associadas a 

Mastigodryas apresentam uma história intimamente ligada com as que estão hoje incluídas 

em Dendrophidion, Drymobius e Drymoluber. Esta íntima associação perdurou até 1932 com 

o início dos trabalhos de Stuart, onde o gênero Drymobius, que incluía todas estas formas, foi 

redefinido, e três outros gêneros, Dendrophidion, Drymoluber e Eudryas, foram designados 

para alocar as demais espécies não incluídas no primeiro. Esta redefinição proposta por Stuart 

(1932) se mantém de certa forma até hoje, tendo sido alterada apenas pela adição de espécies 

novas ou sinonimização de algumas. Destes quatro gêneros, Eudryas Fitzinger passou a 

agrupar algumas das formas hoje reconhecidas em Mastigodryas.  

Foi em seu trabalho de 1933 que Stuart iniciou de fato seus estudos sobre a 

composição do gênero Eudryas, culminando em sua revisão genérica em 1941. Dessa 

maneira, Stuart (1932, 1933, 1938, 1941), de forma clara e objetiva, foi o primeiro autor a 

organizar os táxons do grupo da espécie em Eudryas (=Dryadophis), mas nos anos 

subseqüentes, novos problemas taxonômicos surgiriam, agora em relação aos táxons do grupo 

do gênero. 

Em meados da década de 1930, um novo gênero, Mastigodryas, foi descrito por 

Amaral (1934) para alocar M. danieli, uma espécie nova proveniente da Colômbia. Neste 

trabalho, Amaral (1934) diferenciou Mastigodryas de Eudryas através de características da 

morfologia externa. 

Em 1937, Brongersma (1937: 4-5) apontou que o gênero Eudryas Fitzinger (1843) 

estava pré-ocupado por um gênero de lepidóptero, Eudryas Boisduval (1836). Este fato levou 

Stuart (1939) a propor um novo gênero, Dryadophis para alocar as espécies por ele atribuídas 

a Eudryas em 1933. 
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A partir da década de 40, alguns autores sugeriram que os gêneros Dryadophis Stuart, 

1939 e Mastigodryas Amaral (1934) eram congenéricos e, neste caso, Mastigodryas teria 

prioridade. Esta sinonímia foi apontada primeiramente por Dunn (1944), seguido por Romer 

(1956). Esta sugestão de sinonimizar os dois gêneros causou impacto, levando alguns autores 

a manifestarem-se contrariamente, solicitando ao Comitê Internacional de Nomenclatura 

Zoológica que Mastigodryas fosse suprimido, protegendo desta forma o nome Dryadophis, 

mais familiar na época (Smith, 1963). Ciente deste fato, Amaral (1964) apontou que ambas as 

formas eram distintas e válidas, levando-se em conta as características diagnósticas do gênero. 

Ao tomar conhecimento da defesa de Amaral (op. cit.), o Comitê negou a supressão de 

Mastigodryas alegando que não se tratava de um problema nomenclatural, mas sim 

taxonômico.  

Peters (in Peters e Orejas-Miranda, 1970: 190) em uma tentativa de resolver a questão, 

analisou o tipo de M. danieli e considerou apropriada a sinonímia entre os gêneros, mantendo 

o gênero mais antigo Mastigodryas como válido. Desta maneira, como a obra de Peters e 

Orejas-Miranda (1970) teve grande difusão e influência na comunidade herpetológica, esta 

postura taxonômica foi seguida de forma incontestável pela vasta maioria dos herpetólogos, 

com poucas exceções, como por exemplo, Smith e Pérez-Higareda (1986), Souza e Lema 

(1990) e Köhler (1990, 2003). Com o intuito de finalizar esta questão acerca da validade de 

Mastigodryas ou Dryadophis, Dixon e Tipton (2004) avaliaram o holótipo de M. danieli e 

alguns espécimes procedentes da região da localidade tipo e compararam às características 

mais salientes do gênero Dryadophis fornecidas por Stuart (1941). Como conclusão os 

gêneros foram considerados sinônimos e, neste caso, prioridade foi dada ao gênero 

Mastigodryas.  

 

OS TÁXONS DO GRUPO DA ESPÉCIE 
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À parte da confusão sobre a aplicabilidade dos gêneros, existem dificuldades e 

incertezas em relação à definição dos grupos de espécies e subespécies de Mastigodryas. 

Como citado, este gênero foi extensivamente estudado por Stuart (1932; 1933; 1938; 1939 e 

1941), que ao longo de uma década apresentou um panorama de sua complexidade, 

ressaltando que seus resultados estavam longe de apresentar um cenário conclusivo sobre o 

gênero. Em seu trabalho de 1941, Stuart reconheceu três espécies politípicas e seis espécies 

monotípicas, com um total de 17 táxons válidos na região Neotropical (Tabela 1). Sua análise 

baseou-se principalmente na análise geográfica e da morfologia externa, em especial do 

padrão de cor e desenho. 

O trabalho de Stuart (1941) foi considerado pioneiro sobre a revisão do gênero. No 

entanto, devido à época dispunha de poucas amostras geográficas, como as da porção mais ao 

sul da distribuição e de um pequeno número de espécimes, analisando em algumas 

circunstâncias somente dois ou três exemplares de algumas espécies (M. dunni e M. heathii). 

Além disso, o autor não teve a possibilidade de analisar a totalidade dos tipos o que pode ter 

levado a equívocos nomenclaturais. 

De acordo com o último grande catálogo da diversidade de Squamata Neotropicais 

(Peters e Orejas-Miranda, 1986), Mastigodryas é um gênero composto por três espécies 

politípicas e oito espécies monotípicas, totalizando 23 táxons válidos (Tabelas 1) e 39 táxons 

nominais (Tabela 2). Novos táxons foram descritos desde a publicação de Stuart (1941), o que 

representa um aumento de cerca de 35% da diversidade do gênero. Todavia, o que é 

surpreendente, é que o arranjo taxonômico proposto por estes autores (op. cit.) é basicamente 

o mesmo que foi proposto por Stuart (1941), com a questão da definição dos grupos de 

espécies, bem como de subespécies ainda sem resolução. As únicas emendas feitas entre a 

primeira edição do catálogo (Peters e Orejas-Miranda, 1970) e a edição revisada de 1986 

(“Addenda e Corrigenda” apresentada por Vanzolini) afirmam que as subespécies de M. 
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bifossatus não parecem ser válidas e que M. dorsalis apresenta uma distribuição mais ampla 

que a originalmente proposta.  

Giraudo (2001) ao analisar as subespécies de M. bifossatus, M. b. bifossatus e M. b. 

triseriatus, presentes na Argentina, não contestou a validade destas, distinguindo-as com base 

principalmente no número de manchas dorsais do corpo. Em contrapartida, Outeiral e Lema 

(2003) realizaram um estudo morfológico do hemipênis de cinco subespécies de 

Mastigodryas bifossatus, M. b. bifossatus, M. b. triseriatus, M. b. striatus, M. b. villelai e M. 

b. lacerdai e concluíram que as subespécies não são válidas e devem, portanto, ser reunidas 

em apenas um táxon, uma postura já sugerida por Vanzolini (op. cit.). 

Como pode ser observado, desde o trabalho de Stuart (1941) nenhuma revisão 

taxonômica que contemplasse toda a diversidade taxonômica ou abrangência geográfica do 

gênero Mastigodryas foi realizada. Mais do que isso, a hipótese proposta por Stuart nunca foi 

testada dentro do paradigma cladístico, através do conceito filogenético de espécie (Cracraft, 

1983). Um exemplo deste fato é a permanência da utilização do conceito biológico de espécie 

e o emprego da categoria subespecífica até os dias de hoje (ver Stuart, 1941; Peters e Orejas-

Miranda, 1986 e Giraudo, 2001).  

Em se tratando do conceito de espécie, Frost e Hillis (1990) afirmaram que, 

independente do conceito adotado, o número de espécies pode ser sub ou superestimado. Isso 

nada mais é que um reflexo da subjetividade de cada autor ao definir os limites de variação 

para o reconhecimento de um determinado táxon. No entanto, esta divergência é bastante 

acentuada, quando são comparadas as aplicações dos conceitos biológico (Dobzhansky, 1937; 

Mayr, 1942; Mayr e Ashlock, 1991) e filogenético de espécie (Cracraft, op. cit.). Tendo como 

alicerce o conceito biológico de espécie, o fato de duas populações apresentarem 

representantes intergradantes em uma estreita faixa entre a distribuição destas não permite que 

sejam reconhecidas como espécies distintas, mas sim espécies incipientes, as quais são, sob 
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este conceito, alocadas como subespécies. Sob o ponto de vista filogenético, se estas 

apresentarem caracteres exclusivos que possam diferenciar uma população da outra, devem 

ser consideradas como espécies plenas, e neste caso, a hibridação é considerada como um 

caráter primitivo, pois esta pode ocorrer em espécies que não apresentam afinidades 

filogenéticas, como citado por Frost e Hillis (1990). Desta forma, sob o conceito biológico, a 

diversidade é subestimada através do uso de trinômios.  

Além disso, nem todas as subespécies descritas representam espécies filogenéticas 

válidas, especialmente quando se percebe que fazem parte de uma ampla variação dos 

caracteres antes não detectada. Neste sentido, Frost et al. (1992) mencionam subespécies a 

serem descobertas, como sublinhagens temporariamente isoladas e subespécies inventadas, 

consistindo de artefatos. Se estas forem de fato sublinhagens a serem descobertas então são 

claramente elementos evolutivos, do contrário, consistem em um impedimento para a 

formulação de hipóteses históricas. 

Assim sendo, o uso da categoria de subespécie pode em alguns casos manter sob o 

mesmo binômio entidades que representem histórias evolutivas distintas (Frost et al., 1992); 

desta forma mascaradas onde conseqüentemente, a diversidade é subestimada. Por outro lado, 

o uso de várias subespécies em determinado táxon dá a entender que variação geográfica 

existe e está estruturalmente organizada, quando em muitos casos esta ocorre em forma de 

mosaico. Somado a isso, a aplicabilidade desta categoria em termos de conservação é 

prejudicada, pois a conservação da biodiversidade depende da capacidade dos taxonomistas 

de definirem espécies que representem da melhor maneira possível entidades naturais. 

Por outro lado, o uso da nomenclatura trinomial, que representa particularmente 

populações alopátricas ou parapátricas diagnosticáveis, apresenta argumentos a favor quando 

é utilizada para estreitar as relações de variação dos caracteres com uma determinada área 

geográfica. Entretanto, o trinômio geralmente elucida um ou outro caráter que varia 
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geograficamente ao passo que outros caracteres geograficamente incongruentes são ignorados 

(Frost et al., 1992). 

De acordo com Vivo (1985) o critério que tem sido freqüentemente adotado na 

determinação de subespécies está relacionado à quantidade de diferenças presente entre os 

táxons, ou seja, se houver muita diferença ambos são considerados distintos (espécies 

distintas) e se a quantidade de diferenças for pequena, ambos são considerados subespécies da 

mesma espécie.  

Este foi o caso no qual Stuart (1941) baseou suas decisões taxonômicas. Este autor 

apontou o problema da quantidade de diferenças que implicam ou não no emprego da 

categoria específica e ou subespecífica de Dryadophis. Para tomar suas decisões acerca dos 

táxons a serem reconhecidos, bem como da categoria a ser empregada, Stuart baseou-se nesta 

quantidade de diferenças encontradas, e também na evidência de intergradação entre as 

amostras. Quando a intergradação pôde ser constatada, Stuart tomou sua decisão sem levar em 

consideração o grau de diferenciação: por exemplo, em duas formas de ilhas, bruesi de 

Grenada e Grenadines e dunni de Tobago. Stuart adotou a categoria específica para a primeira 

D. bruesi, baseado nas diferenças encontradas entre as amostras insulares e continentais, e 

subespecífica para a segunda D. boddaerti dunni, baseado em uma suposta intergradação. 

Entretanto, apesar da postura taxonômica adotada, Stuart (1941) continuou ressaltando a 

dificuldade em lidar taxonomicamente com o gênero Dryadophis: 

“It is always difficult to determine to what extent “splitting” 

should be carried, and Dryadophis offers an excellent example 

of this problem”. 

Isso se torna mais evidente especialmente em relação a certas populações locais as 

quais apresentam diferenciação incipiente e, por ser composto por muitas categorias 

diferentes, o que fez Stuart adotar uma postura conservadora e inconsistente (Stuart, 1941).  



15 

 

Através do panorama acima exposto, ressalta-se a necessidade de um estudo 

taxonômico do gênero Mastigodryas, com o intuito de testar a validade deste em relação a 

Dryadophis, e avaliar sua composição, com especial atenção às subespécies descritas ao longo 

de sua história. Para este fim, o presente estudo visa definir os táxons válidos e avaliar os 

padrões da variação geográfica e variação dos caracteres qualitativos e quantitativos intra e 

inter-específicos. Além disso, este estudo viabilizará a inclusão de um táxon mais bem 

definido para que seu monofiletismo e suas relações intergenéricas possam ser testadas frente 

ao problema exposto, além de fornecer elementos mais robustos à compreensão da filogenia 

desta família na região Neotropical. 
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OBJETIVOS 

O presente estudo apresenta o seguinte objetivo: realizar a revisão taxonômica das 

espécies atualmente alocadas no gênero Mastigodryas,  

Para alcançar este objetivo 

• analisei séries de amostras Neotropicais presentes em museus europeus, sul e norte-

americanos através de visitas realizadas, empréstimos e dados fornecidos por alguns 

curadores; 

• avaliei a morfologia externa (folidose, padrão de cor e desenho) da totalidade dos 

exemplares e a morfologia hemipeniana de uma parte da amostra, pois não seria possível por 

razões práticas bem como curatoriais, analisar todos os exemplares; 

• reconheci qualitativa e quantitativamente a variação intra-específica, etária (em 

relação ao padrão de cor e desenho), sexual e geográfica existente nas amostras; 

• reconheci os táxons válidos; 

• analisei os tipos depositados em coleções brasileiras, européias e norte-americanas, 

os comparei e estabeleci a relação entre estes e a variação encontrada nas séries analisadas; 

• atribuí os nomes adequados para os táxons válidos; 

• delimitei geograficamente os táxons, avaliei e redefini os grupos de espécies. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

MATERIAL A�ALISADO: 

Foram analisados cerca de 2000 exemplares pertencentes ao gênero Mastigodryas e 

159 espécimes de representantes de outros gêneros de colubrídeos sul, centro e norte 

americanos, pertencentes a 36 coleções científicas. Para estes analisei em sua totalidade a 

morfologia externa e somente para uma parte a morfologia hemipeniana. Destas, realizei 

visitas a 20 coleções herpetológicas e obtive empréstimos de espécimes procedentes de 6 

coleções do Brasil, Equador e Colômbia. Das coleções européias e de uma coleção norte-

americana obtive material fotográfico referente aos táxons nominais e em alguns casos, 

contagens fornecidas por curadores ou técnicos. Alguns dos táxons nominais não foram 

encontrados em suas coleções de origem, como na Europa e Colômbia; no entanto, as incluo 

na listagem de museus já que foram consultadas com o intuito de verificar o paradeiro e a 

identidade dos tipos. As coleções listadas abaixo contêm seus acrônomos, que serão utilizados 

ao longo do texto:  

AMNH – American Museum of Natural History, New York, NY;  

ANSP – Academy of Natural Sciences, Philadelphia, PA; 

BM - The British Museum of Natural History, London; 

CAS - California Academy of Science, San Francisco, CA;  

CHUNB - Coleção Herpetológica da Universidade de Brasília, DF; 

FML - Fundación Miguel Lillo, Tucumán; 

FMNH - Field Museum of Natural History, Chicago, IL;  

IB - Instituto Butantan, São Paulo, SP;  

IL – Instituto La Salle, Colômbia; 

INPA – Instituto de Pesquisas da Amazônia, Manaus, AM; 

KU - Museum of Natural History, University of Kansas, Lawrence, KS;  
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LM – Lund Museum of Zoology, Sweden; 

LPHA – Laboratório de Pesquisas Zoológicas, Faculdades Integradas do Tapajós, 

Santarém, PA; 

MACN - Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia, Buenos 

Aires; 

MCPAN - Museu de Ciências da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do 

Sul, Porto Alegre, RS;  

MCZ - Harvard University, Museum of Comparative Zoology, Cambridge, MA;  

MECN – Museo Equatoriano de Ciencias Naturales, Quito; 

MHNCI - Museu de História Natural Capão da Imbuia, Curitiba, PR; 

MHUA – Museo de Herpetologia de La Universidad de Antioquia, Antioquia; 

MNHN – Muséum National d’Histoire Naturelle, Paris;   

MNHNP - Museo Nacional de Historia Natural del Paraguay, Asunción. 

MPEG - Museu Paraense Emílio Goeldi, Belém, PA;  

MR – Museo di Storia Naturale, Università di Firenzi, Italia;  

MVZ – Museum of Vertebrate Zoology, Berkeley, CA; 

MZUSP - Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo, São Paulo, SP; 

SMNS – Staatliches Museum für Naturkunde, Stuttgart, Germany; 

UFC – Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, CE; 

UFMT - Universidade Federal do Mato Grosso, Cuiabá, MT; 

UFPB - Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, PB; 

UIMNH – University of Illinois, Museum of Natural History, Champaign, IL; 

UMMZ - University of Michigan, Museum of Zoology, Ann Arbor, MI; 

UNNEC - Universidad Nacional del Nordeste, Corrientes; 

USNM - United States National Museum, Smithsonian Institution, Washington, D.C.; 
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ZIW - Zoologische Isntitut der Universitat Wien; Österreich; 

ZMB – Zoologische Museum, Berlin, Germany; 

ZSM – Zoologische Staatssammlung München, Germany. 

 

MÉTODOS: 

Morfologia externa:  

Caracteres morfométricos – as medidas dos espécimes foram tomadas da mesma 

forma para todas as espécies em todos os estágios ontogenéticos. Foram avaliados caracteres 

como comprimento da cabeça (CCA), medido com o auxílio de paquímetro a partir da 

extremidade do focinho até a altura do processo retro-articular do quadrado; comprimento do 

focinho (CFO), medido também com o auxílio de paquímetro a partir da extremidade deste 

até a margem anterior do olho; comprimento total do corpo (CT), medido da extremidade do 

focinho até a ponta da cauda e comprimento da cauda (CC), medido a partir da margem 

posterolateral da escama cloacal até a ponta da cauda. Para a tomada das duas últimas 

medidas utilizei um fio que foi estendido ao longo do corpo dos exemplares e este por sua vez 

medido com régua. Esta forma minimiza os erros, muitas vezes de mais de um centímetro, de 

espécimes que se encontram muito rígidos e de difícil manuseio, além de evitar que os 

espécimes sejam danificados. Todas as escalas apresentadas nas figuras dos espécimes do 

Volume II apresentam uma escala padronizada correspondente a um centímetro. 

Por se tratar de um gênero que apresenta quebra de cauda, o número de exemplares 

sem esta informação é alto. Em função disso, o comprimento do corpo foi tomado, da 

extremidade do focinho até a margem posterolateral da escama cloacal. Para os exemplares 

com cauda completa foi tomado o comprimento total do espécime e o comprimento da cauda. 

Com o objetivo de padronizar as medidas, são subtraídos os valores do comprimento total 

pelo comprimento da cauda com a finalidade de obter o comprimento do corpo, minimizando, 
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desta forma, erros decorrentes da tomada de duas medidas, do corpo e da cauda, ao invés de 

uma, total.   

Caracteres merísticos – os caracteres aqui incluídos foram tomados da mesma forma 

para todos os espécimes em todos os estágios ontogenéticos.  

Cabeça:  

 - Escamas supralabiais (SL): consistem nas escamas que formam a borda 

superior da boca. Foram contadas dos dois lados da cabeça (SLd e SLe), desde a primeira 

escama situada logo após a escama rostral até a última situada no canto da boca. Juntamente a 

esta contagem é citado o número correspondente das supralabiais que se encontra em contato 

com a órbita, como, por exemplo, a contagem 9.3.4, que significa que o espécime apresenta 

nove escamas supralabiais e destas as de número três e quatro estão em contato com a órbita. 

 - Escamas infralabiais (IL): consistem nas escamas que formam a borda 

inferior da boca. Foram contadas dos dois lados (ILd e ILe) a partir da escama logo após a 

escama sinfisal até a última situada no canto da boca. Aqui também são citadas as infralabiais 

que estão em contato com o primeiro par de geniais, situadas na região ventral da cabeça, por 

exemplo, 9.1-5, que significa que o espécime possui nove infralabiais e destas as cinco 

primeiras encontram-se em contato com o primeiro par de geniais (que geralmente são dois 

pares). 

 - Escamas pré e pós-oculares: consistem nas escamas situadas anteriormente e 

posteriormente ao olho. 

 - Escamas temporais (T): estas escamas estão situadas posteriormente às 

escamas pós-oculares, dorsalmente às supralabiais e ventralmente às parietais. São geralmente 

contadas em duas séries, as primárias que se encontram imediatamente conectadas às pós-

oculares e as secundárias que por sua vez estão conectadas às primárias. São representadas da 

seguinte forma: 1+2 ou 2+2 ou 2+3. 



21 

 

Corpo:  

 - Escamas dorsais (D): o número de fileiras dorsais presentes em cada 

indivíduo foi tomado em três regiões do corpo, a primeira a uma cabeça de distância da nuca, 

a segunda no meio do corpo e a terceira uma cabeça de distância antes da cloaca. Deste modo 

as escamas são representadas da seguinte forma: 17.17.15 ou 15.15.15. 

 - Redução das dorsais: refere-se à alteração do número de fileiras dorsais ao 

longo do corpo, da cabeça a cloaca. Para expressar o ponto exato em que ocorre a redução 

procedi da seguinte forma: efetuei as três contagens de dorsais e verifiquei se haviam ou não 

diferenças no número de fileiras, principalmente da região mediana do corpo para a posterior. 

Se houve procurei visualmente a redução que geralmente ocorre através da fusão de duas 

fileiras dorsais. Dessa forma, se o número de dorsais no meio do corpo é de 17 e na região 

posterior é de, por exemplo, 15 escamas, houve redução de uma fileira em cada lado do corpo, 

de um lado passou de 17 para 16 e do outro de 16 para 15. Estas reduções ocorrem geralmente 

nas laterais, mas podem ocorrer também nas fileiras paravertebrais (este não é o caso). Após 

encontrar em cada lado a redução, marquei com um alfinete entomológico por baixo das 

escamas para não danificá-las e efetuei a contagem das ventrais para que uma referência fosse 

feita em relação à posição da redução, que em alguns grupos consiste em um caráter de valor 

taxonômico. Existem controvérsias a respeito de como estas reduções realmente ocorrem. Se 

uma das fileiras é eliminada ou se as duas se fusionam. Pelo número de exemplares contados 

em minha análise pude observar que as escamas das duas fileiras envolvidas sofrem fusão, 

pois em alguns casos, visualizei parte delas separada e parte fusionada.  

 - Fossetas apicais: é avaliada a presença e a quantidade de fossetas apicais 

presentes nas escamas dorsais. 

 - Ventrais (V): a contagem das ventais segue a metodologia proposta por 

Dowling (1951), que recomenda que a primeira ventral seja a escama que apresenta bordas 
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formadas pela primeira fileira dorsal do corpo, a qual corresponde à posição do axis ou da 

articulação axis-atlas da coluna vertebral. 

 - Subcaudais (SC): para esta contagem sigo a proposta de Schimdt e Davis 

(1941) onde a primeira subcaudal, quando em fileiras pares, é a que se apresenta em contato 

com sua contraparte. A única diferença é que não incluí a escama terminal em minhas 

contagens. 

  

Caracteres qualitativos: 

Os representantes de Mastigodryas aqui analisados exibem padrões de coloração 

distintos ao longo da ontogenia, nos filhotes e nos adultos. Os filhotes de todos os 

representantes exibem o mesmo padrão, com manchas transversais ao longo de todo o dorso e 

os adultos apresentam dois padrões, um com manchas transversais ao longo do dorso e outro 

com listras longitudinais tanto escuras quanto claras ao longo do dorso. Portanto, defini 

metodologias distintas de tomada de dados para a análise de alguns caracteres qualitativos. 

Estas se aplicam ao padrão exibido pelos filhotes; ao padrão com manchas transversais no 

estágio adulto e ao padrão estriado no estágio adulto. Os padrões analisados seguem a 

proposta elaborada por Stuart (1941), apenas com certas adaptações a caracteres não 

examinados por ele. 

 Filhotes:  

 Padrão dorsal e lateral da cabeça: foi observada a presença de manchas 

irregulares ou definidas no dorso da cabeça e como estas estão dispostas. Outra característica 

avaliada refere-se à presença ou não de uma faixa ocular definida, ou seja, que se estende do 

focinho, na altura dos olhos até a altura das temporais, na região occipital da cabeça. 

 Padrão dorsal do corpo: foi examinado apenas qualitativamente. Não foram 

contadas as manchas dorsais, mas sim avaliadas como estas se dispõe ao longo do dorso, se as 
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dorsais se encontram alinhadas ou alternadas com as laterais ou se são contínuas, ou seja, se 

estendem de lateral a lateral.  

 Adultos: 

 Padrão com manchas transversais: 

  - Manchas dorsais do corpo: contadas a partir da primeira mancha 

completamente separada da mancha nucal (mancha mais alongada conectada à cabeça) até a 

altura da cloaca.  

  - Interrupções nas manchas dorsais: alguns indivíduos apresentam as manchas 

dorsais separadas em três conjuntos, uma dorsal e duas laterais. Portanto, além do número de 

dorsais contado ao longo do dorso, contei para cada espécime quantas manchas se 

apresentavam separadas. 

  - Comprimento das manchas dorsais na constrição lateral, presente entre as 

fileiras de número três e quatro: alguns espécimes apresentam uma constrição lateral entre 

suas manchas dorsais e laterais, quando conectadas e não separadas como citado acima. Para 

estes espécimes, contei o número de escamas que estavam incluídas nestas constrições, pois 

este comprimento pode denotar uma forte constrição lateral, no caso exibida por somente uma 

escama ou uma constrição muito discreta com um comprimento de duas a três escamas do 

dorso. Esta característica foi observada principalmente na região anterior do corpo, pois as 

manchas tendem a se tornar mais alongadas e com pouca constrição na região posterior do 

corpo.  

  - Comprimento das manchas dorsais: o comprimento das manchas dorsais foi 

avaliado a partir do número de escamas dorsais envolvidas nas manchas dorsais ao longo do 

corpo, medidos somente na linha vertebral do corpo. Para fins de padronização, contei o 

comprimento das manchas na região anterior, mediana e posterior, por exemplo, 5 - 4 - 3 ou 3 

- 2 1/2 - 2. Isso significa que na região anterior do corpo as manchas apresentam um 
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comprimento de cinco escamas dorsais, na região mediana quatro e na região posterior três, e 

assim por diante.  

  - Manchas dorsais da cauda: não foram incluídas na análise em função da 

maioria dos espécimes deste gênero apresentar cauda melânica posteriormente, sendo difícil a 

contagem das manchas e por conseqüência difícil a realização da comparação.  

 Padrão com listras: 

 - número e posição de listras dorsais escuras no corpo: foi verificada a presença 

de listras bem como as fileiras dorsais em que esta se encontra associada.  

 - número e posição de listras dorsais claras no corpo: foi verificada a presença 

de listras bem como as fileiras dorsais em que esta se encontra associada. 

 - presença de bordas escuras delimitando as listras claras: embora o padrão de 

cor consista num dos caracteres que mais é prejudicado em espécimes fixados, foi avaliada 

quando possível, a presença de bordas escuras que delimitam as listras claras. Geralmente em 

espécimes muito antigos e ou mal preservados estas tendem a sumir, entretanto, uma análise 

cautelosa, muitas vezes, pode revelar que em algum ponto do dorso dos espécimes este caráter 

pode ser levantado, principalmente se o espécime é observado em imersão no álcool.  

 - Comprimento das listras claras e escuras ao longo do dorso: foi avaliado se as 

listras claras e escuras se mantêm ao longo de todo o dorso ou se se tornam tênues ou 

desaparecem por completo.  

 

Morfologia interna: 

Análise hemipeniana:  

Os hemipênis foram preparados de acordo com o método proposto por Pesantes 

(1994), seguindo as considerações feitas por Zaher (1999) e Zaher e Prudente (2003). Os 

órgãos foram retirados dos espécimes através de uma incisão superficial na pele, na sutura 
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entre as escamas subcaudais (umas quatro ou cinco escamas após a cloacal), com a intenção 

de evitar que um dos hemipênis fosse rasgado nesta incisão. A pele foi então rebatida para 

expor o músculo retrator do hemipênis (retractor penis magnus) e este músculo foi cortado 

próximo a porção posterior do hemipênis invertido, que corresponde ao ápice quando 

evertido, e o órgão foi, por fim,  totalmente rebatido do espécime sob a escama cloacal, 

mantendo assim intacta a base do órgão. Somente um dos hemipênis foi preparado, pois desta 

forma, o outro se mantém intacto no espécime para que seja assim preservado. É importante 

ressaltar que este procedimento foi efetuado de forma cautelosa a fim de evitar o corte da 

escama cloacal, uma vez que representa um bom caráter taxonômico.  

Após a retirada, o órgão foi imerso em uma solução de hidróxido de potássio (KOH) a 

2% para que seu tecido fosse amolecido, facilitando sua eversão. A eversão foi feita 

manualmente com o auxílio de pinça com pontas rombas e finalmente preenchido com 

vaselina colorida para que suas ornamentações fossem mais bem visualizadas e por fim 

analisadas e comparadas. Após estas preparações os hemipênis foram armazenados em álcool 

70%. A terminologia hemipeniana adotada segue Zaher (1999) e Zaher e Prudente (2003). Em 

todas as imagens referentes à morfologia hemipeniana as escalas correspondem a 1 cm. 

 

Análise de Variação: 

Variação não geográfica:  

Dimorfismo sexual: utilizei o Teste t para avaliar a presença ou não de dimorfismo 

sexual nas amostras dos diferentes grupos de Mastigodryas. Este dimorfismo foi verificado 

tanto em caracteres merísticos como número de ventrais, subcaudais, em alguns casos no 

número de supralabiais, número de manchas dorsais do corpo, comprimento da cabeça, 

focinho, corpo e cauda. Como o dimorfismo em relação a alguns caracteres é significativo 

para a maioria dos táxons, como por exemplo, número de ventrais, optei por conduzir a 
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presente análise mantendo os sexos separados, mesmo quando a significância não foi 

comprovada em uma determinada amostra, pois algumas diferenças no padrão geral podem 

ser mascaradas. Um exemplo refere-se ao fato de que o dimorfismo pode não ser totalmente 

significativo para um mesmo caráter ao longo da geografia, e neste caso, se os sexos se 

mantém separados esta informação não é mascarada.  

Esta análise foi realizada para as melhores amostras ao longo dos transectos 

estabelecidos. Contudo, como algumas destas são muitas vezes representadas por um número 

discrepante de machos e fêmeas, agrupei algumas amostras menores dentro de uma pequena 

área geográfica ao longo dos transectos para aumentar o número de machos e fêmeas.  

 

Variação geográfica: 

Método dos transectos: a metodologia dos transectos proposta por Vanzolini e 

Williams (1970) visa avaliar a existência de diferenças qualitativas e quantitativas 

significativas entre as amostras geográficas de um grupo em questão. Estes autores chamam 

de “transectos” uma série de localidades arranjadas mais ou menos de forma linear que 

incluem as melhores amostras. No entanto, localidades com amostras pequenas situadas 

proximamente são, em alguns casos, agrupadas às amostras maiores, dependendo da 

homogeneidade de seus caracteres.  

Todos os caracteres acima mencionados foram avaliados segundo esta metodologia, e 

sua variação está descrita em detalhes. Este método permite avaliar como os caracteres se 

comportam ao longo de um transecto, se são homogêneos, se exibem descontinuidades 

bruscas ou graduais, e comparar o padrão de variação entre os caracteres estudados. Ademais, 

este procedimento permite o reconhecimento de unidades taxonômicas, dos caracteres que as 

definem e de sua variação ao longo da distribuição geográfica. 
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Análise estatística:  

Como citado, foram empregados testes estatísticos para avaliar a existência de 

diferenças significativas nas contagens de escamas (variáveis discretas) e medidas corpóreas 

(variáveis contínuas) das amostras a serem comparadas. Quando o resultado do Teste t 

demonstrou que as variâncias não são homogêneas o valor utilizado passa a ser a do teste 

corrigido, que no caso do programa SPSS 13.0 para Windows já é automaticamente 

fornecido. Os resultados deste Teste t estão dispostos ao longo do texto, à medida que as 

amostras são analisadas dentro dos grupos ou das espécies reconhecidas. 

Para se avaliar a normalidade das variâncias foram utilizados os testes paramétricos de 

Kolmogorov-Smirnov (K-S) e Shapiro-Wilk para variáveis contínuas e não paramétricos de 

Kruskal-Wallis para as variáveis discretas. O teste de Levene foi empregado para avaliar a 

homogeneidade das variâncias dos dados contínuos. 

As variáveis discretas utilizadas são as seguintes: supralabial direita (SLd), supralabial 

esquerda (SLe), temporais anteriores do lado direito (Td ant.), temporais anteriores do lado 

esquerdo (Te ant.), temporais posteriores do lado direito (Td post.), temporais posteriores do 

lado esquerdo (Te post.), número de escamas ventrais (V) e número de subcaudais (SC). As 

variáveis contínuas utilizadas foram o comprimento do corpo (CCo), comprimento da cauda 

(CC), comprimento da cabeça (CCa) e comprimento do focinho (Cfoc).  

Primeiramente foram realizadas duas análises exploratórias, a Análise de 

Componentes Principais (Principal Component Analysis - PCA) que verifica como os 

indivíduos se distribuem em um espaço multivariado, sem que os grupos sejam definidos a 

priori e a Análise Discriminante (Discriminant Analysis - DA), que define os grupos a priori, 

maximizando suas as diferenças. A robustez dos resultados das DAs foi testada através do 

teste Validação cruzada . Foram realizados diagramas Dice-Leraas para alguns grupos com o 

intuito de avaliar a variação geográfica entre as amostras (Vanzolini, 1993). 



28 

 

Uma vez que não disponho de dados presentes na literatura que abordem questões 

sobre a maturidade de ambos os sexos para a maioria dos táxons aqui estudados (exceto para 

M. bifossatus e M. alternatus), optei por realizar alguns gráficos onde os caracteres merísticos 

(número de escamas ventrais e subcaudais) foram confrontados a uma variável como o 

comprimento corporal (em milímetros). De acordo com Vanzolini (1993), o resultado destes 

gráficos indica a orientação a se tomar para que os jovens sejam retirados da amostra e os 

adultos sejam analisados separadamente.  

Para Mastigodryas bifossatus o procedimento de seleção de espécimes jovens e 

adultos se baseou em dois trabalhos, Marques e Muriel (2007) para espécimes do sudeste da 

América do Sul e Leite et al. (2007) para o domínio Subtropical do Brasil, o primeiro com 

mais ênfase nos espécimes do sudeste e centro-oeste e o segundo com enfoque na região sul. 

Os tamanhos mínimos fornecidos nestes dois trabalhos são de certa forma, semelhantes, com 

exceção do menor valor estimado para as fêmeas (talvez decorrente de um problema 

amostral). De acordo com Marques e Muriel (2007) o menor tamanho corpóreo de machos 

maduros é de 700 mm e de fêmeas é de 625 mm, enquanto que para Leite et al. (2007) o 

menor comprimento dos machos é de 830 mm e das fêmeas 930 mm. A decisão aqui tomada 

foi de considerar os menores valores destes dois trabalhos para que os jovens fossem retirados 

da amostra.  

Outro trabalho com este escopo foi realizado para uma amostra da Costa Rica 

(Goldberg, 2006). No entanto, a população analisada de M. melanolomus (=M. alternatus) 

neste trabalho apresenta um N amostral muito baixo (N=29 fêmeas e 26 machos), no qual o 

menor tamanho detectado para fêmeas maduras é de 623 mm e o menor tamanho para os 

machos é de 422 mm. Na presente análise, que conta com amostras de M. alternatus de outras 

localidades (da mesma espécie), presentes do Panamá ao sul do México os valores mais 

discrepantes apresentados no gráfico são representados por espécimes com tamanho inferior a 



29 

 

400 mm para machos e fêmeas. Por esta razão optei por eliminar de minha amostra um 

comprimento levemente menor para as fêmeas que o citado por Goldberg (2006). As análises 

foram realizadas através do programa SPSS 13.0. 

 

Conceito de espécie adotado: neste trabalho eu adotei o conceito filogenético de espécie, no 

qual as espécies consistem na menor população diagnosticável através de combinações 

exclusivas de caracteres (Cracraft, 1983, 1987; Frost e Hillis, 1990).  Desta forma não se 

adota o uso do grau subespecífico, mesmo que formas morfológicas intermediárias sejam 

detectadas entre uma espécie e outra, desde que as espécies apresentem suporte para seu 

reconhecimento. As formas denominadas intergradantes são analisadas caso a caso e 

discutidas ao longo da variação dentro de seus respectivos grupos.   
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Nesta seção apresento as características gerais que definem o gênero Mastigodryas, 

elucindando as diferenças em relação aos demais colubrídeos. Em seguida, apresento 

formalmente o gênero, com a inclusão dos tópicos da localidade-tipo, material-tipo, histórico 

taxonômico, diagnose, distribuição geográfica, variação e composição do gênero, definição 

dos grupos de espécie e espécies incluídas. A partir deste ponto, listo as espécies incluídas e 

inicio a diagnose dos grupos e como reconheci e diferenciei através do estudo de variação 

geográfica as espécies válidas. Para este procedimento foram avaliados caracteres 

morfológicos externos e internos (qualitativos e quantitativos) e como estes variam em 

relação ao sexo, à faixa etária e à geografia. Esta análise me permitiu verificar a freqüência e a 

congruência dos mesmos, utilizados no reconhecimento das espécies. Após a discussão da 

variação e do reconhecimento das espécies, inicio a descrição pormenorizada das espécies, 

dentro de cada grupo associado. Ainda, apresento uma análise comparativa da variação 

morfológica e da distribuição geográfica das espécies do gênero. E, finalmente, apresento uma 

comparação entre os padrões de distribuição geográfica de Mastigodryas e outros colubrídeos 

neotropicais.  

 

O GÊ�ERO MASTIGODRYAS 

DEFI�IÇÃO DO GÊ�ERO: o gênero Mastigodryas apresenta um conjunto de características de 

morfologia externa e interna que pode diferenciá-lo de outros colubrídeos, especialmente de 

gêneros que foram freqüentemente associados a este ao longo de sua história sistemática, 

como Chironius, Dendrophidion, Drymobius, Drymoluber, Leptodrymus, Masticophis e 

Salvadora (Figuras 1 a 12). As espécies de Mastigodryas, juntamente às espécies dos gêneros 

Chironius (algumas espécies), Drymoluber, Leptodrymus, Masticophis e Salvadora 

apresentam escamas dorsais lisas, enquanto Dendrophidion e Drymobius apresentam escamas 
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quilhadas. Em Mastigodryas, Chironius, Dendrophidion, Drymobius, Leptodrymus, 

Masticophis e Salvadora a escama cloacal é dividida e somente em Drymoluber esta é inteira. 

Todas as espécies de Mastigodryas bem como todos os gêneros acima citados apresentam 

duas fossetas apicais nas escamas dorsais. Além disso, a maioria destes táxons exibe oito ou 

nove escamas supralabiais, fórmula dorsal em 17-15/15/15 ou 17/17/15 (exceto Masticophis 

apresenta 17/17/13 e Chironius que apresenta fileiras dorsais em número par), uma pré-ocular 

(Masticophis e Salvadora possuem duas, sendo a inferior menor), ausência de escamas 

suboculares (Salvadora apresenta), escama rostral normal (diferenciada em algumas espécies 

de Salvadora). Mastigodryas apresenta poucas fileiras de escamas (geralmente três) situadas 

entre as infralabiais e as primeiras ventrais, enquanto que nos gêneros Masticophis e 

Salvadora ocorrem geralmente mais que cinco fileiras, número este mais alto ainda em 

Bogertophis e Elaphe, colubrídeos com ocorrência na América do norte. A diferença entre 

Mastigodryas e Leptodrymus se dá pelo padrão dorsal e hemipeniano (ver a seguir).  

Com relação ao padrão de desenho da cabeça, tanto de adultos quanto de filhotes, as 

espécies do gênero Mastigodryas apresentam, com exceção de M. bifossatus, uma faixa 

escura situada na altura dos olhos que se estende do focinho até a porção final da cabeça, no 

canto da boca (Figuras 1 a 4). Em M. bifossatus somente uma parte das escamas nasal e pré-

ocular é manchada e posteriormente ao olho ocorre uma mancha escura direcionada 

pósteroventralmente nas últimas supralabiais (Figura 3). Esta faixa ocular não ocorre nos 

representantes examinados de Chironius, Drymobius, Drymoluber e em Masticophis, mas 

ocorre em Dendrophidion, Leptodrymus e Salvadora (Figuras 5 a 12). Todavia, Mastigodryas 

se diferencia de Dendrophidion e Salvadora através de outras características de folidose, 

como acima mencionadas. Já de Leptodrymus (Figura 11), Mastigodryas difere por não 

apresentar a faixa ocular contínua à listra dorsolateral escura do corpo e que se estende até a 

região posterior como é em Leptodrymus (também em Salvadora).  
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Nos filhotes de Mastigodryas (Figura 13) observam-se, a partir desta faixa, pequenas 

projeções ventrais ou ventroposteriores nas supralabiais, situadas principalmente sob o olho e 

nas duas últimas escamas (Figura 13). Estas projeções podem ser encontradas em 

representantes de Drymoluber (D. brazili e D. dichrous; D. apurimacenses não foi analisada), 

entretanto, como citado, nestes a faixa ocular não está presente (Figura 13). Em alguns 

espécimes de Drymoluber dichrous do norte do Brasil (MZUSP 8494) foi observada a 

presença de duas manchas escuras na lateral da cabeça, uma na altura dos olhos e uma 

posteriormente.  

Além das características citadas, a região gular dos filhotes das espécies de 

Mastigodryas, com exceção de M. bifossatus, apresenta um padrão muito característico, com 

diversas manchas claras, pequenas, arredondadas ou levemente quadriculadas que geralmente 

se estendem até as primeiras ventrais, antes do ventre se tornar mais claro e, em alguns casos, 

imaculado no adulto (Figura 14). Nos espécimes avaliados de Drymoluber (Figura 14) esta 

região é clara e imaculada ou quando as manchas estão presentes não exibem esta disposição, 

mas sim são irregulares e esparsas, mantendo a porção mediana do ventre da cabeça clara. 

Esta característica da região gular e do inicio das ventrais em Mastigodryas está ausente 

também nos espécimes examinados de Drymobius e Dendrophidion, sendo estes dois 

semelhantes à Drymoluber.  

A morfologia hemipeniana é bastante útil para a diferenciação dos gêneros (Figuras 15 

e 16), mesmo que estes possuam uma variedade considerável de formas, como é o caso de 

Mastigodryas. Apesar de apresentarem diferenças importantes, todos os representantes de 

gêneros Neotropicais analisados se enquadram na definição dada para a família: apresentam 

hemipênis assimétrico, sulco espermático simples (ou quando bilobado percorre o lado direito 

do órgão), centripetal, que termina no ápice do lobo (Zaher, 1999; Zaher et al., 2009). 
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Mastigodryas bem como os gêneros mais frequentemente associados como Chironius, 

Dendrophidion, Drymobius, Drymoluber, Leptodrymus e Salvadora, apresentam hemipênis 

unilobado, enquanto que Masticophis apresenta órgão bilobado, assim como Coluber (Figuras 

15 e 16). Destes, Mastigodryas, Drymoluber (D. dichrous), Chironius (exceto em C. foveatus, 

C. quadricarinatus e C. vicenti) e Leptodrymus apresentam o ápice do lobo, onde termina o 

sulco espermático, coberto por cálices papilados que podem variar em tamanho, mas nunca 

estão ausentes. Já nas espécies analisadas de Drymobius (D. chloroticus, D. margaritiferus, D. 

melanotropis e D. rhombifer e D. sp), Drymarchon (D. corais), Oxybelis (O. aeneus e O. 

fulgidus), Masticophis (M. bilineatus, M. flagellum e M. mentovarius) e Salvadora (S. 

grahamiae, S. deserticola) o ápice do lobo é desprovido de cálices, liso. 

Os hemipênis de Mastigodryas, Chironius e Drymoluber são os que mais se 

assemelham perante os demais gêneros examinados (Figuras 15 e 16). As variações 

ocorrentes, como comprimento do lobo, quantidade e tamanho dos espinhos ao longo do 

corpo, comprimento da região basal do corpo e presença ou não de espículas nesta, variam de 

forma semelhante dentro de cada um. De uma forma geral, as diferenças entre Mastigodryas e 

Chironius são muito sutis e úteis somente quando comparadas caso a caso; ou seja, não há 

evidências de diferenciação genérica entre estes dois gêneros. Entretanto, ambos os gêneros 

ostentam caracteres diagnósticos distintos considerando a morfologia externa. 

Mastigodryas se diferencia de Drymoluber através da disposição dos espinhos 

presentes principalmente na face sulcada do órgão. Em Drymoluber os espinhos maiores e 

diferenciados surgem no limite proximal do lobo, sem que as regiões caliculada e espinulada 

sejam claramente definidas. Além disso, os espinhos estão alinhados longitudinalmente em 

fileiras paralelas, nas laterais do sulco espermático, e destes os espinhos mais basais são 

maiores. Estas fileiras de espinhos podem ser vistas de forma mais destacada na lateral do 

órgão a qual é seguida por pequenos espinhos presentes na porção basal do corpo. Stuart 
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(1932: 8, fig. IV, Figura 17) ressaltou que a morfologia hemipeniana de Drymoluber (D. 

brazili) era a que mais se diferenciava dentre Dendrophidion, Drymobius e Eudryas 

(=Mastigodryas). De fato resguardando a amplitude de variação em relação a este caráter, 

nenhuma das espécies de Mastigodryas apresenta espinhos com esta disposição. Os espinhos 

dos hemipênis de representantes deste gênero não estão dispostos de forma alinhada desde a 

região proximal do lobo, mas sim aumentam gradativamente na direção basal do corpo, sendo 

mais diferenciados nesta porção, nas laterais do sulco espermático.  

Em Leptodrymus (L. pulcherrimus), embora o sulco termine em uma região coberta 

por cálices, o diferencial em relação à Mastigodryas consiste na presença de três espinhos 

bastante aumentados e distintos na face sulcada, especialmente o que está situado do lado 

esquerdo do sulco, o qual alcança praticamente a base do órgão. Bogert (1947) cita uma figura 

de um hemipênis desta espécie na qual estes espinhos possuem o mesmo tamanho, sendo, 

portanto, simétricos. De qualquer maneira esta morfologia é bastante peculiar. 

Como citado, Mastigodryas difere de Drymobius e Salvadora basicamente por não 

apresentar uma área nua (lisa) no ápice do lobo (Figuras 15 e 16). Em Drymobius somente a 

região intrasulcar, onde o sulco se abre (em uma pequena área onde ocorre uma depressão) no 

ápice do lobo é lisa (vista de cima lembra mais ou menos o formato de uma tachinha) sendo o 

restante formado por cálices. Em Drymobius margaritiferus, o sulco se abre e se expande 

lateralmente formando uma depressão maior que nas demais espécies. Porém logo ao redor 

desta área ocorrem os cálices, portanto, nem toda a região do ápice é desprovida de 

ornamentos. Em Salvadora esta condição é também observada, no entanto, o sulco se abre no 

ápice sem formar uma pequena depressão e a área nua é maior (S. deserticola), em alguns 

casos cobre todo o ápice do lobo (S. grahamiae). Como citado, Mastigodryas se diferencia de 

Masticophis pelo formato geral do hemipênis, unilobado e, além disso, neste último ocorre 

uma depressão no ápice do órgão, situada entre os lobos.  
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Mastigodryas difere de Dendrophidion e Salvadora por não apresentar hemipênis 

captado e ápice do lobo com uma área desprovida de ornamentos. Tanto Dendrophidion como 

Salvadora apresentam hemipênis captado, no entanto, algumas diferenças bem marcantes 

ocorrem entre estes dois gêneros. Em Dendrophidion (D. dendrophis e D. percarinatus) os 

cálices do lobo estão conectados por paredes verticais e as paredes horizontais são bem 

desenvolvidas e conectadas de tal modo que formam franjas (flounces segundo Zaher, 1999) 

ao redor do lobo, dispostas em três fileiras. Nas espécies analisadas de Salvadora o lobo é 

formado por cálices papilados de pequeno tamanho, sendo que somente o ápice é nu, liso. Nos 

dois gêneros, imediatamente ventral ao lobo está presente uma fileira longitudinal de espinhos 

bem desenvolvidos ao redor do órgão. Estes espinhos são maiores em Dendrophidion e em 

Salvadora, além de menores são mais espaçados entre si. Na região basal de ambos os 

gêneros estão presentes espinhos basais em forma de gancho, sendo par em Dendrophidion e 

ímpar e situado do lado direito do sulco em Salvadora. Entre esta fileira de espinhos e os 

espinhos em forma de gancho, ocorrem pequenos espinhos esparsos. Espinhos pares em 

forma de gancho ocorrem também nos representantes examinados de Masticophis, assim 

como em Coluber.  

Com base nas características acima comentadas, o gênero Mastigodryas apresenta um 

conjunto de características exclusivas que o distingue de outros gêneros de Colubridae, sendo 

os caracteres de morfologia externa, como folidose e padrão de cor, e interna, como a 

estrutura hemipeniana. Entretanto, convém ressaltar que a validade destas características 

como sinapomofias do gênero devem ser testadas em uma perspectiva filogenética 

empregando a parcimônia, ainda mais se considerarmos que hipóteses que questionam o 

monofiletismo do gênero foram propostas na literatura (Klaczko, 2007).  
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Mastigodryas Amaral, 1934 

Coluber: Sentzen, 1796, parte; Lichtenstein, 1823, parte; Fitzinger, 1826, parte; 

Schlegel, 1837, parte; Hallowell, 1845, parte; Rosen, 1905, parte. 

Erpetodryas Boie, 1827: 521; Schlegel, 1837, parte; Duméril e Bibron, 1854: 

parte; Günther, 1858, parte; Peters, 1863, parte; Steindachner, 1870, parte; 

Fischer, 1881, parte. 

Herpetodryas (Eudryas) Fitzinger, 1843: 26. 

Masticophis: Cope, 1868, parte. 

Coryphodon Bocourt, 1884: 133-134. 

Drymobius: Peters, 1868, parte; Cope, 1875: 179, parte; Bocourt, 1890, parte; 

Boulenger, 1894, parte; Werner, 1903, parte; Amaral, 1931, parte.  

Dromicus Fischer, 1885: 103-105; Duméril e Bibron, 1854, parte. 

Dromicus (Alsophis): Peters, 1877, parte.  

Ptyas: Boettger, 1885.  

Alsophis: Barbour, 1914; Garman, 1887, parte. 

Dryadophis Stuart, 1939: 55 (nome substituto de Eudryas Boisduval, 1836); 

Dunn, 1944; Hoge, 1952; Romer, 1956; Hardy, 1963; Smith, 1943; Taylor, 

1954. 

Mastigodryas: Dunn: 1944; Romer, 1956; Peters e Orejas-Miranda, 1970, 1986; 

Dixon e Tipton, 2004.  

 

ESPÉCIE TIPO: Mastigodryas danieli Amaral, 1934, por monotipia. 

 

DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA: este gênero está amplamente distribuído na região Neotropical. 

Ocorre desde o sul, nas selvas paranaenses e no chaco úmido da Argentina e Paraguai 

estendendo-se pelos continentes sul e centro-americano até alcançar o sul do México, na 

região de Sinaloa. A distribuição de todas as espécies deste gênero encontra-se na Figura 18. 

Ao longo desta extensa distribuição, o gênero está freqüentemente associado a ambientes 

úmidos, como charcos, brejos, lagoas, tanto em áreas florestadas como, por exemplo, na Mata 

Atlântica e Floresta Amazônica, como também a ambientes abertos, como o Cerrado e as 
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áreas semi-áridas do nordeste da Venezuela (Stuart, 1941; Peters e Orejas-Miranda, 1986; 

Giraudo, 2001, Martins e Oliveira, 1998).  

 

DIAG�OSE: as espécies do gênero Mastigodryas podem ser diagnosticadas por exibir uma 

escama pré-ocular; duas escamas pós-oculares; oito ou nove escamas supralabiais; escamas 

temporais variando em 2+2 ou 1+2, com algumas outras variações sem importância 

taxonômica; duas fórmulas dorsais, 17-15/15/15 ou 17/17/15; escamas dorsais lisas com duas 

fossetas apicais; escama cloacal dividida; filhotes apresentam somente um padrão dorsal, com 

manchas transversais escuras, alternadas ou não, e adultos apresentam três padrões, com 

manchas transversais, listras longitudinais ou unicolor (sem faixas conspícuas); faixa ocular; 

região gular e primeiras ventrais com pequenas manchas claras, arredondadas ou quadradas, 

evidentes principalmente nos filhotes e jovens; hemipênis com duas regiões distintas, lobo 

ornamentado em toda sua extensão por cálices papilados e corpo ornamentado por espinhos, 

dos quais alguns podem ser diferenciados em tamanho na região distal do corpo. 

 

HISTÓRIA TAXO�ÔMICA: as espécies atualmente atribuídas ao gênero Mastigodryas foram 

alocadas ao longo da história em diferentes gêneros por diferentes autores, como Alsophis, 

Coluber, Coryphodon, Dromicus, Dryadophis, Herpetodryas, Masticophis e Ptyas (ver Stuart, 

1932, 1933; 1941 e Peters e Orejas-Miranda, 1986). O primeiro táxon associado a este gênero 

foi Coluber Boddaerti Sentzen, 1796 e C. bifossatus Raddi, 1820. Entretanto, a descrição de 

C. boddaerti fornecida por Sentzen se resume a quatro linhas onde os números de ventrais e 

subcaudais e medidas são fornecidos de forma bastante telegráfica. Além disso, este autor não 

designou material nem tampouco localidade-tipo (para maiores detalhes ver história 

taxonômica de M. boddaerti). Ao contrário de Sentzen, Raddi (1820) fornece uma descrição 

detalhada de C. bifossatus, designando, inclusive, o material testemunho. Sua diagnose bem 
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como a localidade-tipo, Guanabara representam sem dúvidas a espécie tal como considerada 

atualmente. Posteriormente a estas descrições, entre o período de 1823 e 1837 três nomes 

associados atualmente à M. bifossatus foram propostos, Coluber capistratus Lichtenstein, 

1823, C. lichtensteinii Wied, 1825 e C. pantherinus, Schlegel, 1837.  

Além da descrição de um táxon associado à M. bifossatus, Schlegel (1837) incluiu em 

sua classificação Coluber Boddaerti de Sentzen, porém com uma nova combinação, 

Herpetodryas boddaerti. Entretanto, nenhuma associação entre bifossatus e boddaerti foi 

mencionada, provavelmente por se tratar de formas que apresentam padrões dorsais distintos 

no estágio adulto. Nesta classificação, boddaerti foi alocado em Herpetodryas juntamente a 

formas hoje conhecidas por Chironius (Herpetodryas carinatus), Dendrophidion (H. 

dendrophis), Drymobius (H. margaritiferus), Elaphe (H. helena), Liophidium (H. 

rhodogaster), Liophis (H. cursor, H. lineatus), Masticophis (H. getulus), Philodryas (H. 

aestivus, H. olfersii, H. viridissimus), Sibynophis (H. geminatus), Tropidodyras (H. serra), 

atribuídas atualmente a diferentes subfamílias como Xenodontinae, Dipsadinae e à Colubridae 

(sensu Zaher et al., 2009).  

Em 1843, Fitzinger atento para algumas diferenças, separou o que hoje é conhecido 

por Drymobius (Herpetodryas margaritiferus, que foi incluído em Coluber junto com 

Philodryas entre outros) de Mastigodryas (Herpetodryas boddaerti Schlegel, 1837). Nesta sua 

proposta boddaerti foi mantida no gênero Herpetodryas, contudo, sob a designação de um 

subgênero denominado Eudryas, diferenciando também este táxon de outro subgênero de 

Herpetodryas denominado de Dendrophidion. Este foi de fato o primeiro autor a diferenciar e 

restringir o gênero Mastigodryas da forma como é hoje definido. Vanzolini (1977) se refere à 

Fitzinger como um “terrible splitter” o qual geralmente descrevia um táxon novo baseado em 

qualquer evidência por mais sutil que fosse sem, no entanto, apresentar uma razão aparente. 

Entretanto, muitos de seus táxons permanecem válidos até os dias de hoje.  
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Em 1845, Hallowell descreveu Coluber fuscus sem tecer nenhum comentário a 

respeito de Coluber boddaerti. Ao contrário de Sentzen (1796), Hallowell se refere a um 

material testemunho bem como fornece dados sobre a região de coleta. Em 1854, Duméril e 

Bibron mantiveram boddaerti associada ao gênero Herpetodryas e descreveram uma nova 

espécie associada a outro gênero, Dromicus pleei. Desta forma, até este momento, os táxons 

hoje reunidos sob a mesma designação genérica estavam alocados em gêneros distintos, como 

bifossatus, boddaerti e pleei. No período entre 1858 e 1890 treze táxons novos foram 

descritos, ora em um gênero ora em outro dependendo da proposta de classificação: 

Herpetodryas rappii Günther, 1858; H. reticulata Peters, 1863; Drymobius reissi Peters, 

1868; Masticophis melanolomus Cope, 1868; M. pulchriceps Cope, 1868; Herpetodryas 

quinquelineatus Steindachner, 1870; Drymobius heathii Cope, 1875; Dromicus (Alsophis) 

maculivitis Peters, 1877; Herpetodryas laevis Fischer, 1881; Coryphdon alternatus Bocourt, 

1884; Dromicus caeruleus Fischer, 1884; Alsophis pulcher Garman, 1887; Drymobius 

(Eudryas) dorsalis Bocourt, 1890.  

Em 1894, Boulenger apresentou novas combinações taxonômicas através do estudo de 

características vertebrais e de dentição e incluiu no gênero Drymobius parte de Coluber e 

Herpetodryas Schlegel, 1837 e os subgêneros de Herpetodryas, Eudryas Fitzinger 1843 

(Boulenger cita erroneamente Eudryas Bocourt, l. c. p. 716) e Dendrophidion. Com esta 

proposta, Boulenger voltou a agrupar táxons que haviam sido previamente separados e 

diagnosticados por Fitzinger (1843). No entanto, foi nesta obra revisiva que Boulenger reuniu 

pela primeira vez as formas hoje associadas à Mastigodryas até então mantidas em diferentes 

gêneros, como bifossatus, boddaerti e pleei. Inclusive, dentro do que este autor considerou 

como boddaerti estava incluída boa parte da diversidade alocada hoje no gênero 

Mastigodryas, descrita anteriormente. 



40 

 

Amaral em 1931 descreveu duas subespécies novas de bifossatus, D. b. striatus e D. b. 

triseriatus e as manteve juntamente com uma espécie hoje considerada dentro deste gênero 

(D. rhombifer) e outra em Dendrophidion (D. bivittatus), seguindo o arranjo proposto por 

Boulenger (1894). 

Em 1932, Stuart chamou a atenção para o fato de que nas investigações herpetológicas 

da época muitos gêneros que incluíam uma grande diversidade de formas estavam sendo 

quebrados em gêneros menores, como Drymarchon e Drymoluber que apresentavam segundo 

este autor, algumas similaridades superficiais. O que o chamou a atenção foi o fato de que ao 

contrário da atitude tomada em relação à Drymarchon e Drymoluber, duas outras formas, 

Drymobius boddaerti e D. rhombifer com algumas diferenças aparentes fossem ainda 

mantidos dentro do mesmo agrupamento genérico. Na verdade, como citado anteriormente, o 

único que havia previamente separado em gêneros distintos estas duas formas foi Fitzinger, 

porém sua proposta não foi seguida por autores subseqüentes, com exceção de Bocourt 

(1890).  

Por esta razão, Stuart (1932) iniciou um estudo sistemático do gênero Drymobius 

Fitzinger, 1843, o que acarretou finalmente em sua redefinição e separação em três outros 

gêneros, Eudryas Fitzinger, Drymoluber Amaral e Dendrophidion Fitzinger, classificação esta 

que se mantém até os dias de hoje. Ainda neste trabalho de 1932, ao relatar que destes quatro 

gêneros, Eudryas era o mais complexo, Stuart resolveu investir seus estudos neste grupo que 

até o momento incluía duas formas: uma composta denominada de boddaerti e bifossatus. 

Foi em seu trabalho de 1933 que Stuart apresentou de fato as primeiras mudanças 

frente a composição do gênero Eudryas, baseando sua análise na distribuição geográfica de 

caracteres de coloração e folidose. Neste trabalho inicial Stuart explorou o complexo 

boddaerti e como resultado designou cinco espécies, sendo três novas: E. quinquelineatus 

(Steindachner); E. dunni sp. nov.; E. bruesi (Barbour); E. ruthveni sp. nov. e E. slevini sp. 
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nov.) e oito subespécies de boddaerti, sendo duas novas (Eudryas b. boddaerti (Sentzen); E. 

b. pulchriceps (Cope); E. b. alternatus (Bocourt); E. b. gaigeae subsp. nov.; E. b. dorsalis 

(Bocourt); E. b. laevis (Fisher); E. b. melanolomus (Cope) e E. b. mexicanus subsp. nov.  

Em 1937, Brongersma (1937: 4-5) apontou que o gênero Eudryas Fitzinger (1843) 

estava pré-ocupado por um gênero de lepidóptero, Eudryas Boisduval (1836). Este fato levou 

Stuart (1939) a propor um novo gênero, Dryadophis para alocar as espécies acima listadas. 

Paralelo a este panorama, Amaral descreveu em 1934 o gênero Mastigodryas para 

alocar uma espécie nova proveniente da Colômbia, M. danieli. Neste trabalho, Amaral 

ressaltou que seu gênero novo apresentava morfologia semelhante à Eudryas (=Dryadophis) e 

Masticophis (um colubrídeo que ocorre do sul e do oeste dos EUA ao norte da Colômbia e 

Venezuela). Amaral diferenciou Mastigodryas de Dryadophis pela ausência de fossetas 

apicais e fórmula de redução do número das escamas dorsais. No entanto, em 1944, Dunn 

postulou que Mastigodryas danieli, embora não apresentasse fossetas apicais, deveria ser 

considerado sinônimo de Dryadophis boddaerti boddaerti, mas neste caso, por questão de 

prioridade Mastigodryas Amaral, 1934 deveria prevalecer em uso. Contudo, Dunn continuou 

a usar o nome Dryadophis de Stuart, 1939 como o gênero válido, sem considerar a prioridade 

de Mastigodryas como ele mesmo destacou. Da mesma forma que Dunn (op. cit.), Romer 

(1956: 577) manteve a sinonímia entre estes dois gêneros, mas também manteve em uso 

Dryadophis, sem tecer comentários acerca da prioridade.  

Mesmo que Dunn (1944) tenha continuado a usar Dryadophis frente ao 

reconhecimento da prioridade de Mastigodryas, Smith (1963) não concordou com a sinonímia 

e, portanto com a supressão de Dryadophis e solicitou ao Comitê Internacional de 

Nomenclatura Zoológica que o nome suprimido deveria ser Mastigodryas, protegendo desta 

forma Dryadophis que na época era familiar.  
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Amaral (1964) ao tomar conhecimento da situação, apontou que Dunn (op.cit.) 

considerou erroneamente Mastigodryas danieli congenérico a Dryadophis, uma vez que todas 

as espécies do último gênero apresentam escamas com fossetas apicais pares e mais de 79 

escamas subcaudais (M. danieli não possui fossetas apicais e apresenta 70 subcaudais). 

Portanto, Amaral acreditava que ambas as formas eram distintas e válidas. Levando em 

consideração o argumento adicional de Amaral, em 1975 o Comitê Internacional de 

Nomenclatura Zoológica recusou a supressão de Mastigodryas baseado em 18 votos contra e 

apenas 4 a favor. Alguns pesquisadores, inclusive, elucidaram que esta questão se tratava de 

um problema taxonômico e não nomenclatural, pois mesmo que a sinonímia fosse válida a 

supressão seria negada. 

Neste meio tempo em que a resposta do Comitê não havia sido dada, Peters (in Peters 

e Orejas-Miranda, 1970: 190) em uma tentativa de resolver a questão, analisou o tipo de M. 

danieli e considerou apropriada a sinonímia entre os gêneros, e desta vez manteve o gênero 

mais antigo Mastigodryas como válido. Smith e Pérez-Higareda (1986) ainda descontentes 

ressaltaram que talvez Peters não tivesse tido conhecimento da defesa de Amaral em mantê-

los distintos. Com a difusão da obra de Peters e Orejas-Miranda (1970) boa parte dos 

herpetólogos passaram a fazer uso de Mastigodryas em detrimento de Dryadophis. Entretanto, 

independente de serem mais ou menos citados, os dois nomes continuaram em uso 

(Mastigodryas: Amaral, 1976; Cei, 1993; Cunha e Nascimento, 1978; Giraudo, 2001; 

Murphy, 1997; Pérez-Santos e Moreno, 1998; Savage, 2002; Leite et al., 2007; Marques e 

Muriel, 2007 versus Dryadophis: Smith e Larsen, 1973; Smith e Pérez-Higareda, 1986; Souza 

e Lema, 1990; Köhler, 1999).  

Neste trabalho o gênero Dryadophis é considerado um sinônimo júnior de 

Mastigodryas. A análise do holótipo de Mastigodryas (M. danieli) revelou que os caracteres 

diagnósticos citados por Amaral (1934), na verdade, não estão presentes no espécime-tipo. M. 
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danieli apresenta duas fossetas apicais ao contrário de escamas sem fossetas como descreveu 

Amaral e o intervalo de subcaudais nesta espécie é de 98-116. O valor de subcaudais do 

holótipo (70) refere-se à cauda incompleta que este apresenta. Desta forma, por representar as 

características que definem o gênero Dryadophis, estes dois gêneros são considerados 

sinônimos e neste caso, Mastigodryas deve ser mantido em uso por questão de prioridade. O 

problema neste caso, como bem citado pelo Comitê de Nomenclatura Zoológica é taxonômico 

e não nomenclatural. 

  

VARIAÇÃO I�TRAGE�ÉRICA E COMPOSIÇÃO DO GÊ�ERO: todas as espécies do gênero 

apresentam o padrão generalizado de “colubrídeo” (sensu Zaher et al., 2009) apresentando 

uma escama rostral, internasais, pré-frontais e parietais pares, e frontal única. Variação 

significativa é encontrada no número de supralabiais, infralabiais, temporais, na redução das 

escamas dorsais, dorsais, ventrais e subcaudais; no comprimento total e da cauda; no padrão 

de coloração dos filhotes e dos adultos e na morfologia hemipeniana.  

Duas condições predominam no número de supralabiais em Mastigodryas, com nove 

escamas representando a condição mais freqüente dentro do gênero (observada em 17 táxons, 

como M. amarali, M. alternatus, M. boddaerti, M. bruesi, M. cliftoni, M. danieli, M. dorsalis, 

M. dunni, M. heathii, M. laevis, M. melanolomus, M. pleei, M. reticulatus, M. ruthveni, M. 

slevini, M. sp, M. veraecrucis) e oito supralabiais presentes somente em três espécies, 

Mastigodryas bifossatus, M. pulchriceps e M. sp. Contudo, variações nestes números podem 

ocorrer, mas em menor freqüência, tanto nos dois lados da cabeça como em somente um 

deles.  

O número de infralabiais consiste de um caráter bastante variável ao longo de toda a 

distribuição do gênero, estando presentes de 8 a 11 escamas. No entanto, o número modal de 

escamas varia entre nove e dez escamas, sendo que pode ser observada uma assimetria 
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bilateral, com indivíduos apresentando contagens de escamas diferentes nos dois lados da 

cabeça.  

O número de temporais varia de forma notável e esta variação está atrelada 

principalmente a variação individual. Esta variabilidade é decorrente de fusões e divisões das 

temporais anteriores e posteriores, tanto no sentido horizontal quanto vertical. Entretanto, 

notam-se duas condições predominantes dentro do gênero: a primeira e mais freqüente, 

consiste de duas temporais anteriores e duas posteriores (2+2) presente na maioria das 

espécies; e a segunda consiste de uma temporal anterior e duas posteriores (1+2), que está 

restrita a somente uma espécie, M. bruesi. As demais variações como 2+1, 2+3 e 1+1 ocorrem 

em maior ou menor freqüência dentro das populações de cada espécie, inclusive de M. bruesi, 

sem que estejam associadas especificamente a uma delas.  

Também detectei a existência de variação na redução das escamas dorsais e no 

posicionamento desta redução nas fileiras do corpo.  Esta variação é bastante informativa para 

alguns táxons, mesmo que uma pequena variação individual ou geográfica seja detectada. Dos 

táxons reconhecidos no gênero, somente M. bifossatus apresenta redução na região anterior do 

corpo, de 17 para 15 dorsais. Cabe ressaltar neste caso, que esta redução não é observada em 

todos os indivíduos, uma vez que o ponto exato da contagem de dorsais (a uma cabeça de 

distância da cabeça) pode ser posterior à redução, denotando a ausência da mesma ao longo 

do corpo. As demais espécies do gênero sofrem redução sempre na região posterior do corpo, 

invariavelmente. Outra variação recorrente refere-se ao número das fileiras dorsais envolvidas 

na redução e, neste caso, pode haver uma correlação taxonômica para alguns grupos. A 

condição mais freqüente no gênero é das fileiras três e quatro sofrerem a redução, observada 

em espécimes de M. alternatus, M. amarali, M. boddaerti, M. bruesi, M. dorsalis, M. laevis, 

M. melanolomus, M. reticulatus, M. slevini, M. sp ao passo que a menos comum é das fileiras 

dois e três estarem envolvidas na redução, como observei em M. bifossatus e M. sp. 
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Independente da predominância de uma das condições em diferentes populações e espécies, 

variações ocorrem e podem envolver as fileiras dois, três, quatro e mais raramente a cinco.  

As contagens de escamas ventrais e subcaudais constituem importantes características 

para a distinção entre as populações de Mastigodryas. Estas contagens delimitam dois 

agrupamentos sexualmente dimórficos sendo, portanto, mais eficientes quando os sexos são 

analisados separadamente. De uma forma geral, as fêmeas apresentam um maior número de 

ventrais enquanto os machos apresentam um menor número. As diferenças no número de 

subcaudais não são acentuadas entre os sexos. O número alto ou baixo de ventrais não 

apresenta necessariamente relação com o alto ou baixo número de subcaudais, em nenhum 

dos sexos. O intervalo no número total de ventrais no gênero é de 161-209 e de subcaudais 

71-146. O intervalo no número total de ventrais para as fêmeas é de 167-209 e de subcaudais 

é de 72-146 e para os machos de 162-201 e subcaudais de 71-147.  

Quando os valores máximos de comprimento no gênero são comparados, nota-se que 

as espécies apresentam distintos tamanhos no estágio adulto. A espécie que apresenta o menor 

tamanho é M. pulchriceps (tamanho máximo, 652 mm) enquanto que o maior tamanho é 

representado por M. bifossatus (2172 mm) e M. cliftoni (1833 mm). As espécies do grupo 

pleei apresentam um valor intermediário entre estes extremos, com um intervalo de 1073-

1358 mm e as espécies de boddaerti e melanolomus apresentam tamanhos semelhantes entre 

si e mais altos que no grupo pleei (boddaerti: 1019-1548 mm; melanolomus: 1648 mm).  

O padrão de coloração consiste em um importante caráter sistemático para o 

reconhecimento da maioria dos grupos de espécie e das espécies dentro destes. Para este 

caráter, a variação está positivamente correlacionada com o desenvolvimento ontogenético, 

com aspectos não geográficos (uma vez que a variação intra-específica é extensa em algumas 

formas e esta se acentua mais à medida que mais espécimes são incluídos na amostra) e 

geográficos. 
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A variação ontogenética é bastante informativa para a definição de algumas espécies, 

enquanto que para outras. Como apresentado acima, todas as espécies reconhecidas de 

Mastigodryas apresentam um padrão de manchas transversais nos filhotes e jovens, e estas se 

mantêm no estágio adulto em M. bifossatus, M. cliftoni e M. pulchriceps e dão lugar 

gradativamente, a partir da região posterior do corpo, a um padrão listrado ou unicolor, 

presentes em boddaerti, pleei e melanolomus. É possível observar indivíduos jovens ou sub-

adultos com uma mescla destes dois padrões dorsais, especialmente na região anterior do 

corpo, considerando que a mudança se inicia a partir da região posterior. Por outro lado, em 

uma das espécies de Mastigodryas, M. laevis esta mistura do padrão de jovens e adultos, se 

fixou em indivíduos no estágio adulto, porém em diferentes graus. É possível encontrar 

jovens ou adultos totalmente formados por manchas transversais e é possível observar 

manchas que ocorrem até a metade do corpo ou somente na região anterior, enquanto que a 

porção posterior do corpo já apresenta sinais de substituição do padrão. 

Em relação aos padrões dorsais de filhotes (Figuras 19 a 22), o mais comum, consiste 

da presença de manchas dorsais transversais levemente quadradas e alternadas com as laterais, 

uma de cada lado do corpo (Figuras 19 e 20). Estas manchas podem ou não estar conectadas 

entre si pelos seus vértices. Este padrão ocorre em espécies amplamente distribuídas como M. 

boddaerti bem como em espécies mais restritas geograficamente como M. alternatus e M. 

danieli.  

Um segundo padrão menos freqüente e mais restrito geograficamente, consiste na 

presença de três a quatro séries de manchas dorsais menores, dispostas alternadamente entre si 

e estas alternadas também em relação às laterais (Figura 21a, b). Estas manchas são visíveis e 

distintas na porção anterior do corpo dos espécimes e na região posterior não são muito 

definidas, promovendo um aspecto “mesclado” na coloração. Este padrão ocorre em algumas 
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formas de boddaerti presentes em Sasaima, Colômbia, Mastigodryas sp. do Escudo das 

Guianas e em M. dorsalis, da América Central. 

O terceiro padrão observado nos jovens consiste na presença de manchas transversais 

contínuas e sem constrição que se estendem de lateral a lateral, sem se subdividir, ao longo do 

dorso. Este padrão é observado em espécimes de M. laevis e M. melanolomus da América 

Central (Figura 21c). 

O quarto padrão de manchas nos jovens é observado amplamente na porção cisandina 

da América do Sul e ocorre apenas em M. bifossatus (Figura 21d). Apresenta manchas nucais 

escuras, alongadas e paralelas e manchas transversais ao longo do corpo que podem se 

estender de lateral a lateral, sem se subdividir, porém com uma leve constrição na altura da 

terceira e quarta fileiras dorsais, ou podem estar divididas em três séries alinhadas no mesmo 

plano. Neste último caso, as manchas podem estar totalmente separadas umas das outras ou 

podem apresentar-se conectadas por uma ou duas escamas dorsais. Neste padrão ainda é 

possível visualizar a presença de duas manchas alongadas e paralelas que se situam logo após 

as parietais e se estendem posteriormente, podendo alcançar cerca de dez ventrais de 

comprimento.  

Um quinto padrão é exibido por M. cliftoni, espécie endêmica do noroeste do México, 

na região da Serra Madre Ocidental (Figura 22a). Apresenta manchas transversais alternadas e 

bastante estreitas e, da mesma forma que em M. bifossatus, esta espécie apresenta manchas 

nucais alongadas, mas neste caso, duas laterais e uma central curta.  

Um sexto padrão de coloração dorsal é exibido pela amostra de Nayarit no México, 

em uma espécie denominada M. slevini (Figura 22b). A faixa ocular escura está presente e 

tanto a região dorsal quanto ventral a esta são brancas. A região dorsal forma uma faixa 

estreita que se fecha atrás das parietais, contornando o dorso da cabeça, e a ventral que está 

situada ao longo das supralabiais continua logo após a cabeça, na mesma posição das listras 
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claras das laterais do corpo, e nos adultos tende a desaparecer. Mas neste caso, o dorso é 

semelhante ao primeiro padrão, o mais comumente encontrado onde as manchas são 

alternadas. 

Por fim, o sétimo padrão, o mais diferenciado ocorre em Veracruz e Tamaulipas, no 

México, em M. veraecrucis (Figura 22 c, d).  Consiste de filhotes com o dorso quase unicolor, 

exceto pela região anterior do corpo na qual são visíveis pequenas manchas claras situadas ao 

longo da linha vertebral e nas laterais do corpo. Estas manchas são, em vista lateral, contínuas 

à faixa clara das supralabiais, como no padrão anterior, no entanto, nos filhotes deste padrão o 

dorso não apresenta as manchas alternadas e escuras. Este padrão parece representar um 

vestígio das manchas do dorso, pois é possível visualizar diferentes tamanhos e comprimentos 

de mancha em diferentes exemplares (CAS 4363, UMMZ 114602, 113762, 101232; Pérez-

Higareda et al., 2007, foto 6, página 165).  

Com exceção do primeiro padrão de manchas transversais, dispostas de forma 

alternada no dorso, a morfologia dorsal de filhotes e jovens deste gênero permite a 

identificação e alocação dos indivíduos em espécies diferentes, demonstrando ser um caráter 

bastante informativo. A exceção refere-se justamente ao padrão mais freqüente, especialmente 

de M. amarali, M. boddaerti, M. pleei e M. ruthveni, espécies que podem apresentar simpatria 

em algumas de suas áreas de distribuição, na porção cisandina do norte da América do Sul. 

Nas demais espécies onde este padrão mais freqüente também ocorre como em M. alternatus, 

M. danieli e M. dunni, a identificação não é problemática, pois estas espécies não apresentam 

simpatria com nenhuma outra espécie do gênero. Na porção centro-sul e leste da América do 

Sul, onde somente Mastigodryas bifossatus e boddaerti ocorrem em simpatria identificação 

também é bem sucedida no caso de M. boddaerti considerando que seu padrão do filhote é 

diferente do padrão exibido por M. bifossatus. 
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O padrão dorsal exibido pelos adultos, a exemplo do que acontece com os jovens, 

representa uma importante ferramenta para o reconhecimento das espécies, mas também dos 

grupos de espécie, juntamente com os caracteres merísticos e hemipenianos. Como visto, o 

dorso de todos os filhotes consiste de manchas transversais escuras. Esta coloração é mantida 

no estágio adulto de poucas espécies (Mastigodryas bifossatus, M. cliftoni e M. pulchriceps) e 

substituída na maioria por um padrão dorsal de listras longitudinais (M. alternatus, M. 

amarali, M. boddaerti, M. bruesi, M. danieli, M. dunni, M. dorsalis, M. heathii, M. pleei, M. 

reticulatus, M. ruthveni, M. sp e M. veraecrucis) ou unicolor (M. melanolomus, M. slevini, M. 

sp). No entanto, no caso de M. laevis o dorso se mantém com uma condição intermediária.    

Nas três espécies que mantém o mesmo padrão dorsal ao longo do desenvolvimento as 

diferenças são as mesmas apontadas para o padrão dos filhotes, com exceção de Mastigodryas 

cliftoni, que aparentemente sofre uma maior modificação ontogenética que M. bifossatus e M. 

pulchriceps, mas resguardando a mesma morfologia (ver variação intra-específica da espécie). 

Nas demais espécies, a morfologia dorsal pode ser dividida basicamente em dois 

grandes grupos. O primeiro, representado por Mastigodryas amarali, M. bruesi, M. heathii, 

M. pleei e M. sp, apresenta listras claras que envolvem três fileiras dorsais de escamas e se 

mantém na mesma posição após a redução das dorsais, ou seja, as listras claras são 

independentes da mudança (Figura 23). O segundo, ao contrário, apresenta somente duas 

fileiras dorsais envolvidas nas listras claras (se tiverem presentes mais de uma listra clara, me 

refiro às dorsais) e estas mudam de posição conforme ocorre a redução das dorsais como em 

M. alternatus, M. boddaerti, M. danieli, M. dunni, M. laevis, M. reticulatus, M. ruthveni e M. 

sp (Figura 23). Nas espécies em que o dorso tende a se tornar unicolor, é quase sempre 

possível avaliar o número de fileiras envolvidas na listra clara na região anterior do corpo, e 

em alguns indivíduos onde estas listras são vestigiais a informação também pode ser obtida, 

especialmente quando o espécime é mergulhado no álcool, como no caso de M. melanolomus.  
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A morfologia hemipeniana é bastante diversa no gênero Mastigodryas, porém, 

juntamente com o padrão dorsal, fornece uma importante contribuição ao reconhecimento das 

espécies e de alguns grupos de espécie. Consiste basicamente de órgãos com cálices papilados 

no lobo e espinhos no corpo, que podem apresentar diferentes tamanhos, tanto na face sulcada 

quanto assulcada. Os órgãos apresentam tamanhos distintos, neste caso, sem ser totalmente 

condizentes com os diferentes tamanhos corpóreos exibidos, pois em M. bifossatus o 

hemipênis possui cerca de seis centímetros de comprimento, enquanto que em M. cliftoni o 

comprimento do órgão consiste de cerca da metade do de bifossatus. Em relação aos demais 

táxons o comprimento do órgão como um todo não é tão distinto, mas varia de forma 

significativa nas proporções entre o tamanho do lobo e do corpo. Além disso, importantes 

diferenças podem ser observadas em relação ao tamanho das papilas presentes ao redor dos 

cálices, na quantidade e no tamanho dos espinhos ao redor do corpo do hemipênis e no 

tamanho da área basal nua. Comparativamente, esta morfologia hemipeniana é útil para a 

diagnose da maioria das espécies deste gênero como Mastigodryas bifossatus, M. bruesi, M. 

cliftoni, M. pleei, M. dorsalis, M. reticulatus, M. sp. Entretanto, para evitar repetições serão 

diagnosticados e discutidos mais adiante. 

Em suma, através da análise de caracteres qualitativos discutidos acima, é possível 

observar que existem evidências morfológicas bastante informativas para o reconhecimento 

de espécies e de alguns agrupamentos de espécies. A conguência entre estas evidências 

possibilitou o reconhecimento de cinco grupos de espécie, sendo três monotípicos que exibem 

padrão de manchas transversais escuras no estágio adulto definidos aqui como bifossatus, 

cliftoni e pulchriceps e dois grupos politípicos que apresentam predominantemente listras ou 

padrão unicolor definidos como boddaerti e pleei.  

Os grupos bifossatus e cliftoni apresentam o maior tamanho corpóreo, atingindo cerca 

de um metro e meio a dois metros de comprimento total enquanto que o grupo pulchriceps 
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apresenta um tamanho pequeno, atingindo menos de um metro (maior tamanho 650 mm). O 

grupo bifossatus apresenta 15 fileiras no meio do corpo e suas manchas dorsais podem estar 

divididas em três séries alinhadas no mesmo plano ou podem estar conectadas, por meio das 

fileiras três e quatro. Os grupos cliftoni e pulchriceps apresentam manchas dorsais alternadas 

com as laterais. Além disso, cliftoni se diferencia de bifossatus por apresentar 17 fileiras 

dorsais no meio do corpo e de pulchriceps por apresentar um número de subcaudais alto, 

consistindo de 139 a 147 (pulchriceps apresenta 95-105).  

Em relação aos grupos com padrão listrado ou unicolor, o grupo pleei que é composto 

por cinco espécies, se diferencia de boddaerti que reúne seis espécies sul-americanas e seis 

centro-americanas, por apresentar três fileiras dorsais envolvidas na listra lateral clara e 

independência da posição da listra clara lateral após a redução em relação às fileiras dorsais, 

enquanto que em boddaerti somente duas fileiras estão envolvidas na listra lateral clara e esta 

é dependente da redução das dorsais, mudando de posição posteriormente. Através destes 

dados qualitativos, não há suporte para que os dois componentes de boddaerti, sul e centro-

americanos sejam reconhecidos separadamente, embora apresentem distribuições alopátricas.    

Com o intuito de avaliar como os caracteres discretos e contínuos se comportam num 

universo uni e multivariado, respectivamente, foram realizadas algumas análises estatísticas. 

Esta abordagem se inicia com algumas análises exploratórias onde todos os grupos foram 

incluídos. No entanto, maior enfoque foi dado aos subgrupos boddaerti e melanolomus, já que 

encontrei um maior suporte para o reconhecimento dos demais grupos com base nos 

caracteres qualitativos. O teste de normalidade revelou que a distribuição das freqüências das 

variáveis não é normal para os grupos bifossatus, boddaerti, cliftoni, melanolomus e 

pulchriceps (variáveis contínuas: CT, CCo, CC, Ccab, Cfoc), sendo normal apenas para o 

grupo pleei (Tabelas 3 e 4). Entretanto, o teste de homocedasticidade revelou que nenhuma 
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das variáveis avaliadas é homogênea quanto a sua variância (Tabelas 5 e 6), tornando 

necessário o uso de testes não-paramétricos para investigar a diferença entre-grupos. 

Uma análise de componentes principais (PCA) realizada com os sexos separados para 

os espécimes dos grupos bifossatus, boddaerti, cliftoni, melanolomus, pleei e pulchriceps 

(Figuras 24 e 25), revelou que os espécimes do grupo bifossatus, tanto para fêmeas quanto 

para machos, são os que mais se diferenciam dos demais ao longo do primeiro componente, 

sendo que as variáveis que mais influenciaram este resultado foram o comprimento do corpo, 

da cabeça do focinho e da cauda, nesta mesma ordem para os dois sexos. Este resultado 

reflete o maior tamanho corpóreo e o maior tamanho da cabeça em bifossatus quando 

comparado aos demais grupos. O resultado obtido para o grupo cliftoni é similar ao de 

bifossatus, ou seja, apresenta diferenciação em relação aos demais em relação ao primeiro e 

segundo componentes; este resultado deve ser avaliado com cautela uma vez que a amostra 

para este grupo é limitada em número de espécimes estudados. De todo modo, é provável que 

com a adição de mais representantes nesta análise seu resultado mantenha-se similar no 

sentido de que este grupo apresenta um tamanho corpóreo bastante diferenciado dos demais 

grupos, assim como bifossatus. Para bifossatus os resultados expressados em um gráfico de 

dispersão são muito semelhantes entre fêmeas e os machos. Tanto em bifossatus quanto em 

cliftoni a nuvem de pontos apresenta-se mais concentrada em valores positivos acima de zero 

ao longo do primeiro eixo. Ao longo do segundo eixo a nuvem de pontos de bifossatus 

apresenta maior concentração em valores negativos, embora alguns pontos no gráfico das 

fêmeas se dispersem mais que nos machos enquanto que em cliftoni os pontos se concentram 

em valores positivos acima de dois. O único ponto de cliftoni que destoa dos outros pontos, 

posicionando-se juntamente à dispersão dos pontos dos demais grupos, reflete uma variação 

etária, pois se trata de um indivíduo jovem ou sub-adulto.  
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As nuvens de pontos dos grupos boddaerti, melanolomus, pleei e pulchriceps 

encontram-se sobrepostas, especialmente nas fêmeas (Figuras 24 e 25). Estas nuvens estão 

concentradas em valores negativos ao longo do primeiro eixo com uma leve sobreposição de 

pontos do grupo bifossatus em ambos os sexos e de um ponto de cliftoni no caso das fêmeas. 

Ao longo do segundo eixo as nuvens de boddaerti, melanolomus e pleei encontram-se 

sobrepostas sendo que somente no gráfico dos machos há uma tendência de pleei se 

diferenciar de boddaerti e melanolomus. Já, os pontos de pulchriceps, embora estejam 

sobrepostos aos grupos citados acima, estão concentrados em valores negativos entre menos 

um e menos dois ao longo do primeiro eixo e em valores negativos entre zero e menos um ao 

longo do segundo eixo. Este consiste no grupo que apresenta o menor tamanho corpóreo 

frente aos demais grupos, no entanto, deve ser avaliado com cautela uma vez que possui, 

assim como cliftoni, um problema amostral. Para esta análise o primeiro componente 

respondeu por 95% e 96% da variação para fêmeas e machos, respectivamente, com pesos 

semelhantes para as quatro variáveis, e o segundo componente correspondeu por apenas 3% e 

2% (Tabelas 7 e 8).  

Considerando o reconhecimento morfológico dos grupos de padrão de manchas 

transversais no estágio adulto, bifossatus, cliftoni e pulchriceps, a notável diferença 

morfométrica de bifossatus em relação aos dois grupos remanescentes e o problema amostral 

dos dois últimos grupos, representados por poucos indivíduos, optei por realizar uma análise 

discriminante (DA) sobre os caracteres contínuos (CCo, CC, Ccab, Cfoc) incluindo somente 

os grupos com padrão listrado ou unicolor, boddaerti, melanolomus e pleei.  

Nesta análise, a primeira função canônica respondeu por 71% da variância nas fêmeas 

e 58% nos machos enquanto que a segunda função respondeu por 29% e 41% para fêmeas e 

machos, respectivamente. As variáveis mais relacionadas à primeira função foram o 

comprimento do focinho, da cauda, da cabeça e do corpo, nesta ordem e na segunda função o 
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comprimento da cauda, do corpo, cabeça e do focinho. Nota-se que a nuvem de pontos do 

grupo pleei ao longo do primeiro eixo do gráfico de dispersão de ambos os sexos (Figuras 26 

e 27) apresenta uma tendência a se dispersar em relação às nuvens de pontos dos grupos 

boddaerti e melanolomus, apesar de se observar uma sobreposição entre os três grupos. Ao 

longo deste mesmo eixo as nuvens de boddaerti e melanolomus estão sobrepostas entre os 

valores negativos e positivos, no entanto, nota-se uma tendência destes grupos se dispersarem 

em sentidos opostos, em boddaerti há uma maior dispersão de pontos em valores negativos 

enquanto que em melanolomus a dispersão ocorre ao longo dos valores positivos, em ambos 

os sexos. Ao longo do segundo eixo as nuvens de pontos de boddaerti e melanolomus estão 

sobrepostas sem distinção principalmente nas fêmeas e nos machos nota-se que alguns pontos 

de melanolomus se dispersam mais ao longo dos valores positivos se comparado à boddaerti. 

Neste eixo, nota-se que o grupo pleei no gráfico das fêmeas apresenta os pontos sobrepostos 

aos dois outros grupos, mas no gráfico dos machos esta nuvem tende a se diferenciar da 

nuvem de bodaerti apresentando valores entre um negativo e três positivo enquanto que em 

boddaerti a nuvem se concentra ao longo dos valores negativos. 

Para esta análise discriminante 60% dos espécimes do grupo pleei foram classificados 

corretamente tanto para fêmeas quanto para machos; 47,8% e 47% dos espécimes de 

boddaerti foram classificados corretamente, para fêmeas e machos, respectivamente e 45,3% 

e 52% dos exemplares do grupo melanolomus foram corretamente classificados, para fêmeas 

e machos, respectivamente (Tabelas 9 e 10). Através dos gráficos exibidos nas Figuras 26 e 

27, nota-se que estes grupos apresentam uma tendência a se distinguirem através da análise de 

variáveis contínuas, entretanto os índices de reclassificação são baixos, impossibilitando a 

distinção dos mesmos. É interessante ressaltar que as variáveis mais informativas para estes 

grupos não são as mesmas quando todos os grupos são incluídos, pois obviamente o 

comprimento do corpo é mais semelhante entre boddaerti, melanolomus e pleei. Desta forma, 
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a variável que mais influenciou a análise foi o comprimento do focinho na primeira função e 

da cauda na segunda. 

O teste não-paramétrico de Kruskall-Wallis realizado com as variáveis discretas nestes 

três agrupamentos, por outro lado, revelou que existem diferenças significativas para a 

maioria das variáveis (V, SC, SLd, SLe, Te ant.) entre os grupos boddaerti e melanolomus e 

entre pleei e melanolomus (Tabelas 11, 12, 13 e 14). Esta análise reforça alguns dos 

resultados obtidos na análise de PCA dos machos e nas análises discriminantes de ambos os 

sexos, em relação aos grupos pleei e melanolomus, mas como citado a diferença entre os 

grupos boddaerti e melanolomus não é muito elucidativa.  

Quando as variáveis discretas são plotadas em um diagrama Dice-Leraas (Figuras 28 e 

29), como o número de ventrais, subcaudais, supralabiais do lado direito, temporal direita 

posterior, temporal esquerda anterior e posterior, observa-se evidências de separação bastante 

elucidativas entre estes três grupos. Estas variáveis são ora informativas para diferenciar um 

grupo ora outro, por isso, devem ser analisadas caso a caso. Em pleei não há sobreposição de 

médias em relação ao grupo melanolomus para as seguintes variáveis: número de ventrais em 

ambos os sexos; número de subcaudais das fêmeas; número de supralabiais direiras nas 

fêmeas; e temporais esquerdas anteriores nas fêmeas. Ainda observa-se que pleei e 

melanolomus apresentam somente os limites do intervalo de confiança sobrepostos para o 

número de temporais posteriores do lado direito nos machos. Em relação ao grupo boddaerti, 

o qual ocorre em simpatria com o grupo pleei, observa-se que as médias das supralabiais do 

lado direito das fêmeas e machos, temporais anteriores do lado esquerdo de ambos os sexos, 

não se sobrepõem. Nas demais variáveis o grupo pleei se mistura consideravelmente com 

boddaerti e melanolomus.  

As médias dos grupos boddaerti e melanolomus são menores e mais semelhantes entre 

si se comparado às médias de pleei. Apesar disso, estas se sobrepõem somente em relação às 
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temporais posteriores do lado direito de fêmeas, temporais anteriores esquerdas de ambos os 

sexos, e posteriores do lado esquerdo nas fêmeas. Para as demais variáveis como o número de 

ventrais, subcaudais, supralabiais do lado direito de ambos os sexos e ainda temporais 

posteriores do lado direito dos machos, a diferença nas médias é acentuada. Em outras 

palavras, os indivíduos do grupo melanolomus apresentam de uma forma geral os valores das 

médias da maioria das variáveis menores que os valores exibidos pelos representantes do 

grupo boddaerti. Interessante que neste grupo melanolomus o valor médio do número de 

ventrais é inferior ao valor médio de boddaerti, no entanto, superior no valor médio do 

número de subcaudais (Figuras 28 e 29). Isto denota que os representantes sul-americanos do 

grupo boddaerti apresentam número de ventrais maior e cauda menor que os centro-

americanos. Em pleei, com representantes sul-americanos basicamente (se estende até o 

Panamá) o valor médio do número de ventrais é superior ao valor de melanolomus em ambos 

os sexos, mas inferior ao número de subcaudais para fêmeas, assim como visto em boddaerti, 

todavia, o valor médio de subcaudais para os machos abrange todo o intervalo obtido para 

boddaerti e melanolomus. 

De uma forma geral, as análises quantitativas sustentam ou apresentam evidências 

para o suporte de bifossatus, cliftoni, boddaerti e melanolomus, corroborando os resultados 

obtidos com base nos dados qualitativos. O grupo menos corroborado sob uma abordagem 

quantitativa é pleei, cuja variação é bastante acentuada para diversas variáveis. As diferenças 

ressaltadas entre boddaerti e melanolomus são bastante informativas, no entanto, não 

oferecem suporte suficiente para que estes dois grupos sejam reconhecidos separadamente. 

Estes resultados, aliados aos dados qualitativos me permitem reconhecer os cinco grupos de 

espécie supracitados:  
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GRUPO BIFOSSATUS: Mastigodryas bifossatus (Raddi, 1820)  

GRUPO BODDAERTI: espécies sul-americanas (boddaerti): M. boddaerti (Sentzen, 1796), M. 

danieli Amaral, 1934, M. dunni (Stuart, 1933), M. reticulatus (Peters, 1863), M. ruthveni 

(Stuart, 1933), M. sp.;  espécies centro-americanas (melanolomus): M. alternatus (Bocourt, 

1884), M. dorsalis (Bocourt, 1890), M. laevis (Fisher, 1881), M. melanolomus (Cope, 1868), 

M. slevini (Stuart, 1933), M. veraecrucis (Stuart, 1941) 

GRUPO CLIFTO!I: M. cliftoni (Hardy, 1963) 

GRUPO PLEEI: M. amarali (Stuart, 1938), M. bruesi (Barbour, 1914), M. heathii (Cope, 

1868), M. pleei (Duméril e Bibron, 1854), M. sp.  

GRUPO PULCHRICEPS: M. pulchriceps (Cope, 1868) 

 

Destes cinco grupos, quatro foram propostos por Stuart (1941), bifossatus, boddaerti, 

melanolomus e pleei, e M. pulchriceps foi mantido numa posição incerta (Tabela 1). Ao longo 

de sua revisão, Stuart (1941) concluiu que o gênero Dryadophis (=Mastigodryas) apresentava 

duas grandes divisões. A primeira formada por bifossatus, com padrão de manchas 

transversais, quinze dorsais no meio do corpo e oito supralabiais, e a segunda formada por 

boddaerti com padrão listrado ou unicolor, dezessete dorsais e nove supralabiais. Conectando 

estes dois grupos estava pulchriceps, que apresenta características intermediárias, lembrando 

as formas do grupo bifossatus por apresentar padrão dorsal de manchas transversais no estágio 

adulto e oito supralabiais, e aquelas do grupo boddaerti por apresentar dezessete dorsais no 

meio do corpo.  

O complexo boddaerti, de acordo com Stuart (op. cit.), foi subdividido em dois grupos 

diferenciados pela posição das listras claras nas fileiras dorsais do corpo. O primeiro grupo 

denominado pleei, foi definido pela presença de uma listra clara que não está associada às 

fileiras dorsais e o segundo, boddaerti, foi definido pela condição oposta, ou seja, as listras 
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encontram-se associadas à mudança das fileiras dorsais. Apesar desta divisão, Stuart manteve 

Mastigodryas heathii, a qual apresenta as características que definem o grupo pleei, no grupo 

boddaerti. No presente trabalho esta espécie foi alocada no grupo pleei, justamente por se 

enquadrar perfeitamente na definição deste grupo.  

Dentro do grupo boddaerti, Stuart definiu dois subgrupos, boddaerti propriamente 

dito, com espécies sul-americanas e melanolomus com espécies centro-americanas. Apesar 

deste arranjo, Stuart mencionou que não era possível separar estes dois conjuntos em termos 

morfológicos, no entanto, a subdivisão se manteve através do argumento de que estes dois 

grupos, formados por espécies que habitam áreas úmidas, teriam permanecido isolados em 

determinado período da evolução do grupo como um todo, através de áreas áridas presentes 

no norte da Colômbia (região de ocorrência principalmente de espécies do grupo pleei), 

descartando a possibilidade, neste caso, de áreas de intergradação.  

Em suma, os cinco grupos de espécie aqui reconhecidos corroboram parcialmente a 

proposta de Stuart (1941). Mastigodryas pulchriceps e M. cliftoni são alocados em grupos 

distintos, devido ao fato de que juntamente a M. bifossatus apresentam características únicas, 

sendo bem definidos e diferenciados de todos os táxons presentes nos demais grupos. Os 

grupos pleei e boddaerti corroboram a diagnose efetuada por este autor, todavia, a 

composição taxonômica de cada um segue a proposta apresentada neste trabalho. Embora o 

código de nomenclatura zoológica (ICZN 1999) não regulamente o uso de grupos de espécie, 

todos os nomes empregados representam o nome do táxon nominal mais antigo.  

A seguir apresento o elenco sistemático do gênero Mastigodryas, reconhecendo seus 

grupos de espécie e espécies. Esta seção foi organizada da seguinte forma: os grupos que 

apresentam somente uma espécie incluída, como bifossatus, cliftoni e pulchriceps possuem a 

análise de variação pormenorizada incluída dentro de suas descrições, para evitar repetições. 

Para os grupos boddaerti, melanolomus e pleei, que apresentam mais de uma espécie incluída, 
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uma extensa análise de variação antecede suas descrições propriamente ditas. Esta atitude se 

fez necessária uma vez que estes grupos apresentam um conjunto de espécies e subespécies 

descritas a princípio, e que se fossem tratadas de forma independente perderiam uma 

importante parte de suas comparações e diagnoses, pois não seria possível visualizar e 

interpretar como as descontinuidades e os limites de variação foram reconhecidos e aplicados 

de fato às espécies, principalmente no caso das subespécies. Além disso, a análise de 

transectos permitiu que todos os caracteres fossem explorados, tanto qualitativa quanto 

quantitativamente ao longo da geografia, elucidando a importância de algumas características 

antes consideradas sem valor taxonômico.  

 

GRUPO BIFOSSATUS 

Mastigodryas bifossatus (Raddi, 1820) 

Coluber bifossatus Raddi, 1820: 333-334. 

C[oluber]. capistratus Lichtenstein, 1823: 104, localidade tipo: “Brasilia”. 

Coluber lichtensteinii Wied, 1825: 496-502. 

C. Lichtensteinii: Fitzinger, 1826: 57. 

Coluber lichtensteinii: Wagler, 1828: 4-5, Tab IV. 

Coluber pantherinus Schlegel, 1837: 143-145, localidade tipo: “Provincie de St. 

Paul au Bresil”. 

C[oryphodon]. Pantherinus: Duméril e Bibron, 1854, parte. 

Coryphodon pantherinus: Günther, 1858: 107-108, parte. 

Ptyas pantherinus: Boettger, 1885: 233. 

Drymobius bifossatus: Boulenger, 1894: 10-11. 

Drymobius bifossatus: Boettger, 1898: 47. 

Drymobius bifossatus bifossatus: Amaral, 1931: 86, localidade tipo: Rio de 

Janeiro, Brasil. 

Drymobius bifossatus striatus Amaral, 1931: 86, localidade tipo: Villavicencio, 

Colômbia. 

Drymobius bifossatus triseriatus Amaral, 1931: 86, localidade tipo: Taunay, 

Matto Grosso, Brasil. 
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Drymobius bifossatus striatus: Amaral, 1932: 66. 

Dryadophis bifossatus bifossatus: Stuart, 1941: 39. 

Dryadophis bifossatus triseriatus: Stuart, 1941: 43. 

Dryadophis bifossatus striatus: Stuart, 1941: 46. 

Dryadophis bifossatus striatus: Nicéforo-Maria, 1942: 89. 

Dryadophis bifossatus villelai Hoge, 1952: 184-186, localidade tipo: Santa 

Izabel, Ilha do Bananal, Estado de Goiás, Brasil. 

Mastigodryas bifossatus lacerdai (Cunha e Nascimento, 1878), localidade tipo: 

Parada Bom Jesus, Rodovia Capanema-Bragança, 11 km de Pará, Brasil. 

Mastigodryas bifossatus: Peters e Orejas-Miranda, 1970: 191, nova combinação. 

Peters e Orejas-Miranda, 1986: 191. 

 

LOCALIDADE TIPO: na descrição original de Coluber bifossatus, Raddi (1820) não designou a 

localidade tipo, no entanto, se referiu um espécime procedente do Brasil, outro da Tijuca e um 

terceiro procedente dos arredores do “Rio-Janeiro”. Ao realizar a revisão taxonômica do 

gênero Dryadophis, Stuart (1941) mencionou como localidade-tipo “Brazil”, sem se referir à 

localidade do Rio de Janeiro citada na obra de Raddi. Já, no catálogo de serpentes 

Neotropicais de Peters e Orejas-Miranda (1970, 1986) a localidade tipo mencionada é “Rio de 

Janeiro, Brazil”. Neste trabalho eu restrinjo a localidade tipo para a Ilha do Governador, Rio 

de Janeiro, Brasil.  

 

MATERIAL TIPO: na tentativa de localizar o material utilizado por Raddi na descrição 

original, a princípio depositado no Imperiale e Reale Museo della Capitale, atual Museo di 

Storia Naturale dell´Università di Firenze, obtive informações de que todo o material de 

répteis utilizado por Raddi estava perdido, portanto, pode-se considerar que os espécimes de 

Coluber bifossatus foram perdidos. Estas informações foram gentilmente cedidas pelo Dr. 

Fausto Barbagli (in litt.), responsável pela coleção ornitológica e pelo arquivo histórico do 

museu de Firenze. Dr. Barbagli comentou que orientou uma tese sobre a biografia científica 
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do explorador italiano, através da consulta de cartas originais e de espécimes de museus, a 

partir da qual a conclusão acima foi tirada.  

Considerando que embora Peters e Orejas-Miranda (1970, 1986) tenham citado a 

localidade tipo como Rio de Janeiro não existe nenhum espécime associado a esta localidade. 

Desta forma, dada a confirmação de que os espécimes tipo estão perdidos, faz-se necessária a 

designação de um neótipo procedente do Rio de Janeiro, que esteja em boas condições e que 

represente a descrição original da melhor forma possível. Este espécime é aqui designado e 

está depositado na coleção do Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo sob o 

número MZUSP 4709 (Figura 30) e consiste de uma fêmea adulta, coletada em janeiro de 

1959 na Ilha do Governador, Rio de Janeiro, Brasil, 22º 48’ S 43º 12’W. 

 

DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA: esta espécie se distribui somente na porção cisandina da 

América do Sul, desde a Colômbia e Venezuela até a Argentina e Paraguai. Na Venezuela foi 

registrada somente para El Manteco, Bolívar, região de planície na margem norte do Rio 

Orinoco e na região do Monte Roraima, uma região alta pertencente ao Escudo das Guianas. 

Na Colômbia se restringe à porção mais meridional onde apresenta registros para a região de 

Meta, Villavicencio, região esta onde foi associada aos “Llanos orientais” (Nicéforo-Maria, 

1942).  No Brasil apresenta-se amplamente distribuída, desde a região central e oriental da 

Amazônia brasileira em direção ao leste, onde ocorre ao longo das calhas dos rios Amazonas 

e Araguaia se estendendo até a Bolívia e por toda região situada ao leste da diagonal do 

Brasil, inclusive na Floresta Atlântica do noredeste e sudeste. Estende-se ao sul até a região 

do Chaco úmido e da Selva Paranaense, na Argentina e Paraguai. Esta espécie é associada a 

ambientes úmidos tanto de áreas florestadas quanto abertas (Figuras 31 e 32). 
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DIAG�OSE: como o grupo bifossatus é monotípico, apresento apenas nesta seção a diagnose 

da espécie; rostral mais larga do que alta, duas nasais, duas pré-oculares, tão largas quanto 

longas, frontal, supra-oculares e parietais duas vezes mais longas do que largas, uma loreal 

presente, mais longa do que alta, uma pré-ocular, visível no dorso, duas pós-oculares, a 

superior levemente maior, temporais duas mais duas ou raramente duas mais três ou uma mais 

duas, oito supralabiais, com a quarta e quinta escamas em contato com o olho e raramente sete 

ou nove escamas com a terceira, quarta e quinta ou quarta, quinta e sexta escamas em contato 

com a órbita, nove ou dez infralabiais, com as cinco ou quatro primeiras em contato com o 

primeiro par de geniais e raramente oito infralabiais; geralmente um par de escamas situado 

entre as gulares e a primeira ventral (ou pré-ventral). Fórmula dorsal 17-15/15/15, escamas 

com duas fossetas apicais e lisas. Quando ocorre redução, esta se situa freqüentemente nas 

fileiras dois e três ou três e quatro, sendo esta última menos freqüente, na região anterior do 

corpo, entre as ventrais 11-39. Escama cloacal sempre dividida e escamas subcaudais pares, 

em um intervalo de 72 a 106 escamas. Maior comprimento total para fêmeas 1956 mm e para 

os machos 1974 mm; maior comprimento da cauda para fêmeas 556 mm e para os machos 

561 mm. Coloração de fundo da cabeça pode variar entre marrom-claro a cinza-escuro. Neste 

fundo, geralmente duas faixas escuras e transversais estão presentes, uma situada na porção 

posterior das pré-frontais e outra na porção posterior da frontal e das supra-oculares. Faixa 

ocular escura ausente. Supralabiais claras, com as suturas entre as escamas escuras. Entre as 

supralabiais de número seis e sete a mancha escura é mais espessa e se direciona 

pósteroventralmente e a partir desta escama as supralabiais são mais escuras. Duas manchas 

escuras, paralelas e com bordas claras estão presentes nas parietais e se direcionam 

posteriormente até cerca de uma cabeça de distância da cabeça. Estas duas manchas se 

fusionam formando uma mancha dorsal, denominada de mancha nucal. Desta mancha nucal, 

ocorre, a partir da região lateral, na altura das temporais, uma projeção pósteroventral que se 
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estende até o canto da boca. Dorso com fundo claro, geralmente marrom e neste ocorrem 

manchas transversais escuras demarcadas por bordas mais escuras. As manchas dorsais 

podem estar dispostas em três séries, uma dorsal e duas laterais (uma em cada lado) ou podem 

estar conectadas por meio de uma a três escmas situadas nas fileiras três e quatro, mas sempre 

alinhadas no mesmo plano, sem se alternarem. Intervalo de manchas, 25 a 54. O comprimento 

das manchas é maior anteriormente, geralmente de seis a quatro escamas na linha vertebral. 

Posteriormente estas manchas diminuem de tamanho, com três ou duas escamas de 

comprimento. Entre as manchas escuras ocorrem espaços claros. O comprimento destes 

espaços é geralmente maior na região anterior e pode variar entre uma a três escamas de 

comprimento. Manchas dorsais diminuem de comprimento na região posterior e as 

constrições laterais (que conectam a mancha dorsal e as duas laterais), quando presentes, se 

tornam menos evidentes. Ventre da cabeça geralmente claro e com manchas pequenas e 

irregulares escuras presentes nas suturas das infralabiais e em algumas gulares. Ventre do 

corpo pode ser totalmente claro, imaculado ou manchado regularmente devido ao 

prolongamento das manchas dorsais ou pode ser salpicado de escuro. Posteriormente as 

ventrais são mais salpicadas até obliterar completamente a cor de fundo na cauda. Hemipênis 

unilobado, não captado, sulco espermático simples, terminando no ápice do lobo, lobo 

caliculado com cerca da metade do tamanho do órgão e corpo coberto por espinhos de 

tamanho uniforme nas duas faces, sendo dois destes geralmente maiores, situados nas laterais 

do sulco espermático.  

  

VARIAÇÃO: a amostra analisada consiste de 465 exemplares distribuídos desde a Argentina e 

Paraguai até o norte da América do Sul, na Guiana Francesa, Venezuela e Colômbia. Para 

facilitar as comparações, as amostras geográficas foram avaliadas ao longo de um transecto 

com duas ramificações (Tabelas 15, 16 e 17). Esta análise baseada em amostras agrupadas 
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permite que os caracteres sejam avaliados quanto a sua homogeneidade entre os extremos de 

distribuição, permite elucidar os níveis de variabilidade em amostras homogêneas, avaliar a 

presença de variação gradual ou irregular entre os extremos, bem como a presença segmentos 

homogêneos separados por descontinuidades bruscas ou segmentos de variação gradual 

(Vanzolini e Williams, 1970, Vanzolini, 1993). 

Este transecto (Tabela 15) se inicia primeiramente com as amostras situadas na porção 

mais oriental da América do Sul, sendo o ponto de partida o Rio Grande do Sul. Deste ponto o 

transecto se direciona ao norte, passando pelas amostras do leste do Paraná, São Paulo e 

Minas Gerais, Rio de Janeiro, Norte do Rio de Janeiro e Espírito Santo, Bahia e Alagoas, 

Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte, Ceará até alcançar a região norte do Brasil, em 

algumas localidades no Pará, como por exemplo, Bragança (localidade tipo de Mastigodryas 

bifossatus lacerdai Cunha e Nascimento, 1978) e no Maranhão até a Serra do Navio no 

Amapá e Guiana Francesa. A partir deste ponto o transecto se dirige para oeste, ao longo da 

calha do Rio Amazonas até Manaus onde novamente muda o sentido, para o norte, passando 

pela divisa entre Brasil e Venezuela, nos estados de Roraima e Bolívar, respectivamente. 

Deste ponto, o transecto continua na direção sudoeste até alcançar Villavicencio, Colômbia. 

Embora eu disponha apenas de um espécime procedente de Villavicencio, sua inclusão nesta 

comparação é importante, pois refere-se a um topotipo de Mastigodryas bifossatus striatus 

Amaral, 1931 e consiste no registro mais ao noroeste da distribuição das amostras do grupo 

bifossatus. 

Duas ramificações ocorrem em direção oeste a partir do transecto acima descrito 

(Tabelas 16 e 17). A primeira, mais ao sul, ocorre a partir de amostras da região centro-norte 

do Paraná (definido como Paraná) e se direciona a oeste até Foz do Iguaçu, onde passa a 

percorrer a calha do Rio Paraná, se estendendo para ao noroeste da Argentina na região de 
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Salta e Jujuy (Tabela 16). Neste ponto o transecto se direciona ao norte até a região de Beni e 

Santa Cruz, na Bolívia. 

A segunda ramificação percorre a diagonal seca do Brasil (Tabela 17). As amostras 

deste transecto têm inicio em alguns brejos de altitude, situados no Ceará e se direciona ao sul 

e sudoeste passando por Conceição do Araguaia no Pará; Teresina e Valença, no Piauí e 

Barreiras, Remanso e Bom Jesus da Lapa no oeste da Bahia. Ainda na direção sudoeste o 

transecto passa por Porto Nacional, Palmas e Lajeado, no Tocantins; Teresina de Goiás, Cana 

Brava e Santa Izabel na Ilha do Bananal, localidade tipo de Dryadophis bifossatus villelai, 

Goiás e se direciona a localidades no Mato Grosso, passando por Taunay, localidade tipo de 

Drymobius bifossatus triseriatus Amaral (1931) e Mato Grosso do Sul até chegar, por fim, 

nas localidades da Bolívia, porção mais ocidental da distribuição. O transecto foi, por uma 

questão prática, dividido em três tabelas, uma com as localidades do eixo costeiro e duas com 

as localidades de cada ramificação. 

Padrão de manchas dorsais: existe uma grande variação no padrão de manchas 

dorsais do corpo neste grupo, em especial na metade anterior do corpo dos indivíduos, pois as 

manchas tendem a ficar mais homogêneas posteriormente. A variação encontrada refere-se à 

forma e disposição das manchas no dorso, presença ou não de constrição lateral e ou 

interrupção entre a mancha dorsal e as laterais, comprimento das manchas escuras e dos 

espaços claros situados entre elas, medidos na linha vertebral e coloração da região anterior e 

posterior do corpo. Esta variação é tão notável que ao longo da história foi traduzida em 

diversos padrões morfológicos aos quais foram atribuídos oito nomes entre espécies e 

subespécies.  

A descrição de M. bifossatus Raddi (1820) inclui espécimes da região de Guanabara, 

Rio de Janeiro, caracterizados pela presença de três séries de manchas transversais das quais 

as duas anteriores são interruptas ou divididas em duas partes escuras e pequenas, em um 
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intervalo de 58 a 62 manchas igualmente escuras presentes no dorso do corpo. Coluber 

capistratus Lichtenstein, procedente de “Brasilia” foi caracterizado por apresentar corpo com 

fundo claro e manchas dorsais escuras, rombóides anteriormente, subrotundas na porção 

posterior (Figuras 33 a 36). Coluber lichtensteinii incluía espécimes provenientes do Brasil, 

do Rio de Janeiro, mais precisamente São Cristovão, Vale do Paraíba e Barra do Iucú e foi 

definido por Wied basicamente pelas mesmas características que Lichtenstein citou na 

descrição de sua espécie (Figura 37). 

Em 1837, Schlegel definiu Coluber pantherinus (Figura 38, detalhe da cabeça) 

baseando-se principalmente no padrão do dorso. Sua espécie é definida pela presença de 

manchas escuras, salpicadas e marginadas de preto, bem próximas entre si e extremamente 

largas e que ocupavam também os flancos e se confundiam com a cor da cauda. Schlegel 

citou ainda que as manchas da região anterior desapareciam e também se estendiam 

ventralmente. Amaral (1931) descreveu Drymobius bifossatus triseriatus, encontrado na 

região de Taunay, Mato Grosso (hoje, Mato Grosso do Sul), pela presença de três séries de 

manchas dorsais arredondadas ou subquadradas que se estendem até as laterais do ventre, a 

vertebral oposta e separada das paraventrais (=laterais) por uma linha longitudinal (Figura 

39). Neste mesmo trabalho, Amaral (op. cit.) descreveu outra subespécie, D. b. striatus 

procedente de Villavicencio, Colômbia, e a diferenciou de M. b. bifossatus e M. b. triseriatus 

por apresentar manchas dorsais estreitas que alcançam somente a porção lateral do ventre. 

Uma nova subespécie, Dryadophis bifossatus villelai foi descrita por Hoge (1952) para 

espécimes da região de Santa Izabel, Ilha do Bananal em Goiás (Figura 40) cujo dorso é mais 

escuro que o encontrado em bifossatus e dificilmente se observa as manchas dorsais, exceto 

quando o “stratus corneum” é retirado, onde cerca de 40 manchas podem ser visualizadas. O 

desenho consiste de manchas laterais triangulares com bordas mais escuras e centro mais 

claro que estão ligadas às do lado oposto por uma faixa transversal estreita que ocupa em 
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média 1½ a 2 escamas de comprimento. As manchas dorsais apresentam um comprimento de 

5 a 6 escamas dorsais e na parte posterior do corpo são mais estreitas que no meio do corpo. 

Um último padrão morfológico, Mastigodryas b. lacerdai (Cunha e Nascimento, 1978) foi 

descrito para o leste do Pará e Maranhão (Figura 41, detalhe da cabeça) e consiste de manchas 

escuras, tendendo ao melanismo nos adultos, mas que ao ser retirado o “stratus corneum” 

podem ser visualizadas 35 manchas escuras, arredondadas ou sub-arredondadas, às vezes 

ovaladas, marginadas de negro e separadas umas das outras por meio de uma escama de 

comprimento. Nas laterais do corpo ocorre uma constrição na mancha à altura da quarta fileira 

formando uma mancha escura e irregular que se expande até a metade das ventrais.  

Desde a revisão de Stuart (1941) e descrições subseqüentes (Hoge, 1952 e Cunha e 

Nascimento, 1978) cinco nomes permanecem aplicados a esta espécie (bifossatus, lacerdai, 

striatus, triseriatus e villelai) e três foram sinonimizados (capistratus, lichtensteinii e 

pantherinus). O reconhecimento dos espécimes foi sendo efetuado a um ou a outro padrão, 

dependendo da morfologia apresentada, mas também da distribuição geográfica. Stuart (1941) 

abordou em seu trabalho a distribuição de algumas destas subespécies (Figura 42). A 

distribuição dada por este autor para triseriatus abrange toda a diagonal seca do Brasil até o 

leste da Bolívia, desde o Ceará e Paraíba até o sul, na Argentina. Na Bahia, leste de Goiás, 

Minas Gerais e Mato Grosso, Stuart (op. cit.) mencionou que triseriatus se intergrada, através 

de um amplo cinturão, com M. b. bifossatus subespécie esta distribuída ao longo das áreas 

úmidas da costa leste do Brasil, da Bahia ao Rio Grande do Sul. Stuart mencionou também 

que M. b. triseriatus também se intergrada ao norte com M. b. striatus, presente nas savanas 

do leste da Colômbia, sul da Venezuela, nas Guianas e no norte do Brasil, mais 

especificamente na Amazônia. Mais tarde, os espécimes distribuídos em Goiás, Tocantins e 

Mato Grosso que apresentam um dorso com manchas pouco nítidas, passaram a ser atribuídos 

à M. b. villelai, conforme Hoge (1952) descreveu e os representantes amazônicos de áreas 
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úmidas da região leste do Pará e Maranhão passaram a ser atribuídos à M. b. lacerdai (Cunha 

e Nascimento, 1978).  

Nota-se, desta forma, que a referência que se faz ao identificar um determinado 

espécime, é geralmente da distribuição geográfica, mesmo que os indivíduos de diferentes 

localidades compartilhem a mesma morfologia dorsal e tais características estejam 

distribuídas continuamente ao longo da geografia. Assim sendo, a variação existente não é 

concordante com os limites geográficos impostos nestas subespécies, mesmo que as áreas de 

supostas intergradações sejam levadas em consideração. Alguns espécimes ao longo da 

amostra se enquadram perfeitamente na diagnose de uma ou outra subespécie, entretanto, 

muitos exemplares apresentam características que podem ser associadas em parte a mais de 

uma subespécie, sem que necessariamente apresentem uma condição intermediária ou estejam 

distribuídos marginalmente à distribuição da subespécie, fato que caracterizaria a 

intergradação, como citada por Stuart (op. cit.).  

O padrão bifossatus definido pela presença de manchas longas e espaços curtos e 

manchas iniciais separadas das laterais, está presente na ampla maioria dos táxons da amostra 

aqui analisada. Ocorre tanto em espécimes melânicos quanto com manchas bem nítidas. O 

próprio Schlegel (1837) ao descrever Coluber pantherinus procedente de São Paulo citou que 

as manchas eram meio apagadas na região anterior do corpo. Ao longo deste transecto 

observou-se que a ampla maioria apresenta manchas iniciais longas, com comprimento de 

quatro a cinco escamas e espaços curtos, com meia a duas escamas de comprimento, medidos 

na linha vertebral (Figura 30). Estas manchas iniciais, embora longas, podem estar separadas 

das laterais e apresentam forma que se assemelha a um “losango” e em direção posterior, 

dependendo do grau da constrição lateral podem ser levemente arredondadas, nitidamente 

arredondadas ou levemente mais alongadas no sentido transversal. Na região posterior do 

corpo estas manchas apresentam uma forma mais alongada, se assemelhando a barras 
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transversais, pois invariavelmente as constrições laterais, na altura da terceira fileira, são mais 

sutis nesta região e em alguns quase imperceptíveis.  

Um padrão interessante e que se assemelha ao padrão striatus de Amaral (1931) foi 

observado em alguns espécimes somente, distribuídos nos extremos norte e oeste da 

distribuição. As manchas dorsais desde seu início são curtas e as constrições são muito tênues, 

o que denota uma forma mais alongada nas manchas. O comprimento destas manchas é de 

aproximadamente duas a três escamas na linha vertebral com espaços de três a cinco escamas 

entre elas. Esta morfologia foi observada em um espécime do extremo norte da distribuição, 

de El Manteco, Bolívar, Venezuela (AMNH 114727, Figura 43A) e em cinco indivíduos da 

região do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul (MHNCI 8954, MZUSP 11342, UFMT 253, 

1589, 1645, Figura 43B). Todavia, embora as manchas dos espécimes destas localidades 

sejam nitidamente mais curtas, os espaços entre elas são diferentes. No exemplar de El 

Manteco, os espaços não ultrapassam três escamas de comprimento, e em decorrência desta 

disposição estão presentes 52 manchas dorsais, enquanto que nos espécimes do Mato Grosso 

e Mato Grosso do Sul, os espaços são maiores, de três a cinco escamas e por este motivo o 

número de manchas é menor, de 25 a 38. Outro exemplar proveniente de Arabupú, Bolívar, 

Venezuela, foi designado como Dryadophis bifossatus striatus por Stuart (UMMZ 85271, 

Figura 43C). Neste, as manchas apresentam forma irregular no início e na direção à região 

mediana do corpo apresentam na linha vertebral cerca de duas e meia a duas escamas de 

comprimento. Entretanto, as manchas não apresentam uma forma tão alongada como no 

espécime de El Manteco, pois uma leve constrição lateral está presente e os espaços entre as 

manchas são mais curtos, se assemelhando ao padrão mais freqüente. Com estas 

características, este espécime (UMMZ 85271) apresenta um total de 48 manchas dorsais.  

Roze (1966) cita o desenho do dorso de um espécime da mesma região, de Arabupú, o qual 

apresenta manchas bem curtas. Entretanto, em sua caracterização cita que esta subespécie 
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possui manchas curtas com um comprimento menor ao dos espaços situados entre elas, 

característica esta não observada em seu desenho esquemático (Figura 44), onde o espaço 

medido na linha vertebral é inferior ao da mancha escura. Este autor ainda cita que formas 

intermediárias ocorrem no sul da distribuição na Venezuela. 

Outros nove exemplares (AMNH 111074, 114725-32) foram analisados da mesma 

região de Arabupú e especialmente dos arredores de El Manteco (AMNH 114729, Figura 

43D). Nestes, as manchas apresentam uma morfologia que se enquadra perfeitamente no 

padrão bifossatus, ou seja, apresentam manchas longas e espaços curtos, num intervalo de 38 

a 49 manchas dorsais. As semelhanças com o espécime citado de manchas curtas (AMNH 

114727) consistem no fato de que em alguns as manchas anteriores são irregulares e pares. 

Além disso, é possível ainda notar que as manchas da região anterior são mais curtas que em 

outros espécimes da distribuição, como do sudeste brasileiro, por exemplo, mas se enquadram 

no intervalo da variação do comprimento observada para a maioria dos espécimes. Da mesma 

forma, outros espécimes da região do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul apresentam o 

padrão bifossatus de manchas longas (IB 6489, 25113, MZUSP 8774, 11341, UFMT 594, 

722, 1555, 1536, entre outros) e nestes, apesar da variação no comprimento das manchas 

dorsais, os espaços são curtos (Figura 45). Nota-se, inclusive que em alguns indivíduos desta 

amostra estão presentes algumas manchas dorsais parcialmente definidas, sendo muitas vezes 

reduzidas em tamanho e situadas entre outras manchas com tamanho regular. 

Como o espécime tipo de Drymobius bifossatus striatus designado por Amaral (1931, 

número 27) foi perdido e sua descrição não é detalhada em relação a algumas características, 

não é possível refutar a informação sobre os espaços situados entre as manchas, nem mesmo 

sobre o número de manchas e quantas se encontram separadas ao longo do dorso. Amaral 

(1932) cita a ocorrência de outro espécime ao qual associou o nome striatus. Entretanto, trata-

se de um indivíduo jovem (IL 43) ao qual somente mencionou que as manchas dorsais da 
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região anterior estavam subdivididas em três séries, uma vertebral e duas paravertebrais. 

Existe a possibilidade de que Amaral tenha recebido para a identificação no Instituto Butantan 

um espécime atípico daquela região, da mesma forma que o espécime de El Manteco pode 

apresentar um extremo da variação encontrada na região. O topotipo examinado de striatus 

(MZUSP 6005, Figura 45D), único de minha amostra, apresenta manchas semelhantes ao do 

padrão bifossatus, ou seja, são longas.  

Em decorrência da variação no comprimento das manchas dorsais escuras, que pode 

variar de seis a três escamas, na direção anterior-posterior, e dos espaços situados entre elas, 

que variam de meia a três escamas, a amostra pode apresentar o intervalo de 25 a 54 manchas 

dorsais no corpo. Esta variação, significante, parece estar associada ao sexo, à geografia e ao 

acaso.  

Em relação ao sexo, é possível observar que de uma forma geral, os machos tendem a 

apresentar um maior número de manchas ao longo do corpo, no entanto, a correlação positiva 

para este caráter não foi significativa para todas as amostras analisadas. Ao longo do trecho da 

Costa (Tabela 15) o dimorfismo sexual é significativo somente para a amostra do Rio de 

Janeiro, a melhor dentre todas (fêmeas: 32-41, X̅ 36.53±2.4, n=19; machos: 35-44, X̅ 

38.68±2.5, n=19, t = 2.6, p = 0.012), Na amostra do Ceará, que apresenta um número menor 

de espécimes, não há correlação positiva entre o número de manchas e os sexos, no entanto, 

esta diferença é acentuada (fêmeas: 36-44, X̅ 39.67±4.0, n=3; machos: 44-50, X̅ 46.00±2.8, 

n=4, t = -2.4, p = 0.057). Nas demais amostras analisadas em que o dimorfismo sexual não é 

significativo eu obtive os seguintes resultados do Teste t: Rio Grande do Sul (fêmeas: 41-46, 

X̅ 44.17±2.4, n=6; machos: 41-52, X̅ 44.57±3.6, n=7, t = -0.235, p = 0.824), São Paulo e 

Minas Gerais (fêmeas: 30-44, X̅ 36,00±7.2 n=3; machos: 37-44, X̅ 40,71±2.8, n=7, t = -1.5, p 

= 0.157), Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte (fêmeas: 37-46, X̅ 40.75±3.8, n=4; 

machos: 35-47, X̅ 40.00±6.2, n=3, t = -1.6, p = 0.184), Roraima (fêmeas: 42-49, X̅ 45.33±3.5, 
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n=3; machos: 44-49, X̅ 45.50±2.3, n=4, t = -0.7, p = 0.943), El Manteco (fêmeas: 38-52, X̅ 

44.83±5.5, n=6; machos: 38-50, X̅ 46.43±4.6, n=7, t = -0.5, p = 0.583). 

No trecho Paraná-Bolívia ocorre a mesma situação que a anterior, algumas amostras 

apresentam dimorfismo quanto a este caráter e outras não. Na amostra de Misiones (fêmeas: 

36-52 X̅ 41,60±4.8, n=9; machos: 42-54, X̅ 46.11±4.1, n=15 t = -2,32, p = 0.029) o 

dimorfismo é significativo e na amostra do Oeste do Paraná (fêmeas: 37-43, X̅ 39.33±2.5, 

n=9; machos: 36-46, X̅ 42.83±4.0, n=6, t = -2.0, p = 0.058) e na Bolívia (fêmeas: 36-47, X̅ 

42.00±5.0, n=5; machos: 44-52, X̅ 47.88±2.6, n=8, t = -2.40, p = 0.058), embora não seja 

significativa existe uma diferença acentuada entre os sexos. Já, nas demais amostras não há 

correlação positiva para este caráter, como no Paraná: (fêmeas: 38-45, X̅ 39.74±3.1, n=19; 

machos: 36-47, X̅ 41.61±2.8, n=18, t = -1.8, p = 0.066), Corrientes (fêmeas: 38-45, X̅ 

40.70±1.8, n=10; machos: 40-48, X̅ 42.80±3.2, n=5, t = 1.6, p = 0.129) e Chaco (fêmeas: 36-

46, X̅ 39.71±3.6, n=7; machos: 35-45, X̅ 39.88±3.0, n=8, t = 0.93, p = 0.161).  

Na ramificação da diagonal do Brasil a melhor amostra a ser analisada é a do Mato 

Grosso, embora nesta o número de machos seja menor que o número de fêmeas. Nas demais 

amostras o número espécimes é muito pequeno, muitas vezes por não ser possível efetuar a 

contagem do número de manchas dorsais ao longo do corpo ou as amostras apresentam 

somente representantes do mesmo sexo. Apesar da diferença amostral entre os sexos, 

observou-se que na amostra do Mato Grosso existe correlação bastante significativa com o 

dimorfismo sexual (fêmeas: 25-38, X̅ 32.79±3.4, n=14; machos: 30-43, X̅ 37.57±5.1 n=7, t = -

2.5, p = 0.020).  

Considerando a geografia, se todas as médias do número de manchas de fêmeas e 

machos, forem analisadas separadamente ao longo de toda a amostra observa-se que as 

médias das fêmeas diminuem ao longo da costa em direção ao norte até alcançar a porção 

mais oriental do nordeste, na Paraíba e Pernambuco, onde ocorre novamente um aumento dos 
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valores médios. A partir desta região (PB-PE) as médias se mantêm homogêneas até o Ceará e 

em Roraima e El Manteco aumentam novamente, se assemelhando às médias encontradas no 

extremo sul da distribuição (ver Tabela 15). Para os machos, as médias diminuem também em 

direção ao nordeste do Brasil, no entanto, nas amostras da Paraíba e Pernambuco sofrem um 

aumento e este se mantém homogêneo até o norte da distribuição, na amostra de Roraima.  

A partir do Paraná, no sentido oeste, as médias das manchas tanto das fêmeas quanto 

dos machos se mantém homogêneas até a região de Salta e Jujuy, na Argentina e Bolívia, 

onde as médias são levemente maiores (Salta e Jujuy só apresenta machos), com uma 

diferença de cerca de dez manchas dorsais a mais (Tabela 16). Se forem comparadas ainda as 

médias entre as amostras desde o Paraná até a Bolívia, passando pelo Mato Grosso, observa-

se que as médias do número de manchas das fêmeas diminuem no sentido do Mato Grosso, e 

nesta região, nas localidades de Vale de São Domingos, São José de Rio Claro e Chapada dos 

Guimarães, foram encontradas as menores médias observadas ao longo de todo o transecto 

(Tabelas 16 e 17). Ainda nesta direção nota-se que ocorre novamente um aumento no número 

médio de manchas na amostra da Bolívia, tanto em fêmeas quanto em machos, consistindo de 

cerca de dez manchas a mais em relação à média da amostra do Mato Grosso.  

Quando se compara as médias ao longo deste trecho, do Paraná até a Bolívia, passando 

pelo Mato Grosso, as médias dos machos não apresentam diferenças tão evidentes como nas 

fêmeas, embora a menor média para os machos esteja presente na amostra do Mato Grosso. 

Se forem comparadas as amostras do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul (de manchas 

longas), o valor da fêmea e a média dos machos nesta última amostra é maior que a média das 

fêmeas e machos do Mato Grosso. Se as médias desta amostra do Mato Grosso (que consiste 

de espécimes do sudoeste e sul do MT) forem comparadas às médias ou ao número de 

manchas dos espécimes do leste do Mato Grosso (Água Boa e Gaúcha do Norte), Goiás e 

Distrito Federal, pode-se observar que as fêmeas apresentam ainda um número baixo de 
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manchas dorsais, comparado ao restante da amostra. Já, para os machos, nota-se que o 

número de manchas é ainda baixo na amostra de Goiás e Mato Grosso, mas aumenta na 

amostra de Minaçú, norte de Goiás (Tabelas 15 a 17).  

Não foi observada descontinuidade abrupta nas médias do número de manchas dorsais 

na amostra do Mato Grosso, principalmente nos machos, que são mais homogêneas. No 

entanto, observa-se que existe uma diminuição gradual no número de dorsais que é bem 

estruturada geograficamente, do leste ao oeste da distribuição, do Paraná ao Mato Grosso.  

O intervalo de manchas dado por Raddi (1820) para os espécimes de Guanabara, 58 a 

62 não foi encontrado em nenhum espécime desta região, onde as manchas apresentam 

médias bastante diferentes (fêmeas: X̅ 36.53, machos: X̅ 38.68), nem mesmo nos extremos 

norte e sul da distribuição onde o aumento é mais evidente. Roze (1966) também cita um 

número alto de manchas dorsais para os espécimes ocorrentes no norte da Venezuela, 

variando de 50 a 62 manchas. Neste estudo, o maior número de manchas encontrado, 54, 

ocorre em um espécime de Misiones, Argentina (MACN 4397). Neste espécime, apesar do 

número alto de manchas, o comprimento destas é longo e os espaços são curtos, diferente do 

observado no espécime de El Manteco, que também apresenta um número elevado de 

manchas, porém curtas e com espaços longos (Figura 43). É possível que estes dois autores 

tenham fornecido a contagem de todas as manchas visíveis no dorso, incluindo o corpo e a 

cauda. Somente desta maneira pode-se visualizar um número tão elevado de manchas, embora 

na cauda seja sempre mais difícil visualizá-las por ser mais escura. 

Outra característica apontada por Raddi ao definir bifossatus é a presença de manchas 

iniciais separadas, formando um conjunto de três séries de manchas, uma dorsal e duas 

laterais (ou paraventrais). Este mesmo caráter foi utilizado por Amaral (1931) ao diagnosticar 

triseriatus, mas neste caso todas as manchas do corpo encontravam-se separadas. Se os 

espécimes apresentassem ou uma ou a outra condição, este seria um caráter bastante robusto 
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para a definição dos táxons. Entretanto, ao longo da distribuição de toda a amostra, ou mesmo 

em uma determinada região, pode-se avistar exemplares com somente as manchas iniciais 

separadas (até a décima aproximadamente), espécimes com cerca da metade das manchas 

separadas, indivíduos com todas as manchas separadas e ainda espécimes que apresentam 

manchas separadas e conectadas ao longo do corpo. Este cenário, não me permite, por 

exemplo, postular que todos os espécimes que apresentem mais que duas manchas (como o 

tipo de Raddi) e menos que a totalidade de manchas separadas (como o tipo de Amaral) sejam 

espécimes intermediários, o que corresponderia aproximadamente a 75% da amostra analisada 

(Figuras 46 e 47). 

Esta situação afeta diretamente a identificação destes espécimes. Se tomarmos de 

exemplo três espécimes de uma dada localidade, um com duas manchas separadas, outro com 

15 e outro com 44, provavelmente o primeiro seria identificado como bifossatus, o segundo 

dependeria do ponto de vista de quem o identifica e o terceiro seria triseriatus. Desta forma a 

identificação dos 75% de espécimes que apresentam uma condição intermediária seria 

certamente arbitrária.  

Com o intuito de verificar se existem diferenças significativas em relação à 

interrupção e ou conexão entre as manchas, avaliei as freqüências dentro de cada amostra ao 

longo de todo o transecto. As primeiras manchas dorsais do corpo encontram-se separadas das 

laterais em quase a totalidade dos espécimes avaliados. De todos os indivíduos examinados, 

com manchas longas, estas interrupções só não ocorrem em alguns indivíduos da amostra 

(Apucarana, PR (MHNCI 2427); El Manteco, Venezuela (AMNH 114730, 114732); Jundiaí, 

SP (UFC 448); Maloca Mangueira, RR (MZUSP 9209); Marco de Fronteira, RR (MZUSP 

9696); Niterói, RJ (MZUSP 8525); Nova Olímpia, PR (MHNCI 5996); Ribeirão Preto, SP 

(UFC 1829); Santa Inês, PR (MHNCI 932); Umuarama, PR (MHNCI 4304)). Não observei 

nenhuma área geográfica em que toda a amostra apresentasse somente uma das condições, 
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com manchas totalmente conectadas ou totalmente separadas; estas na verdade, ocorrem em 

maior ou menor freqüência ao longo do transecto.  

Dos onze exemplares examinados para o Rio Grande do Sul três (27%) apresentam 

todas as manchas separadas, seis (54%) apresentam de 3 a 9 manchas separadas e dois (18%) 

apresentam 15-16 separadas. No centro-leste do Paraná (N=7), todos (100%) apresentam 

interrupções somente entre as 0-8 manchas dorsais; em São Paulo e Minas Gerais dos dez 

indivíduos três (39%) apresentam todas separadas e sete (61%) possuem a interrupção entre 0-

10 manchas. Na amostra do Rio de Janeiro (N=44) somente um espécime (MZUSP 3092) 

apresenta interrupções em todas as manchas (2%) e um apresenta (MZUSP 2330)14 

interrupeções (2%). O restante dos 42 espécimes apresentam entre 1 e 9 manchas separadas 

(96%). O número de manchas separadas começa a aumentar novamente a partir do Norte do 

Rio de Janeiro e Espírito Santo, pois nesta pequena amostra (N=4) três (75%) apresentam um 

intervalo entre 3 a 10 interrupções e um (25%) apresenta 26 manchas separadas. Na amostra 

da Bahia e Alagoas (N=5) três (60%) possuem entre 6 a 9 manchas separadas, um possui 15 

(20%) e um espécime apresenta todas separadas (20%). Esta freqüência de todas as manchas 

separadas aumenta a partir de Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte, pois dos dez 

representantes, quatro (40%) apresentam todas as interrupções, quatro (40%) apresentam 

entre 4 e 10 e somente dois (20%) possuem 17 e 18 manchas separadas.  

No Ceará a freqüência de todas as manchas separadas se mantém alta. De um total de 

seis indivíduos, quatro (66%) possuem todas as manchas interrompidas, três espécimes (20%) 

apresentam entre 16 e 19 manchas separadas e um apresenta somente uma (17%). Já, nas 

amostras do Amapá, Roraima e Bolívar não foram examinados espécies com todas as 

manchas separadas em sua totalidade. No Amapá dois (100%) espécimes apresentam um 

intervalo de 12 a 16 manchas separadas; em Roraima e em Bolívar, dos oito e dez espécimes, 

respectivamente, todos (100%) apresentam até 7 manchas separadas, dos quais dois em cada 
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amostra não apresentam interrupções. Em Villavivencio o único espécime avaliado apresenta 

somente duas manchas separadas no dorso. 

Na ramificação Paraná-Bolívia, percebe-se que há uma freqüência maior de manchas 

totalmente separadas no oeste do transecto (Tabela 16). Entretanto, como observado acima 

foram examinados espécimes sem interrupções ou com somente algumas ao longo destas 

amostras. No Paraná (região central e norte) dos 33 espécimes com este dado disponível, 

somente um apresenta acima de dez manchas separadas e nenhum apresenta o dorso com 

todas as interrupções (100%). No oeste do estado nota-se que dos 14 indivíduos da amostra, 

dois (14%) apresentam entre 15 e 21 interrupções e o restante apresenta somente até 10 

(86%). Em Misiones (N=25) 18 apresentam até dez interrupções (72%), quatro (16%) 

apresentam entre 15 e 23 e três (12%) apresentam todas separadas das laterais. As freqüências 

na amostra de Corrientes demonstram que existem mais espécimes com todas as manchas 

separadas se comparado ao restante da amostra. Dos 26 exemplares somente oito (31%) 

espécimes apresentam até dez manchas separadas, seis apresentam até 16 (23%) e doze 

apresentam todas separadas correspondendo a 46% da amostra. Na amostra do Chaco esta 

freqüência de todas separadas é ainda alta. Dos 16 espécimes, quatro apresentam até dez 

interrupcções (25%), cinco apresentam até 20 (31%) e 7 apresentam todas ou quase todas 

separadas (44%). Na amostra de Presidente Hayes dos quatro que apresentam este dado 

disponível dois apresentam até 10 (50%) e dois apresentam todas separadas (50%). Em 

Córdoba (Laishi) dos oito espécimes somente um apresenta 1 interrupção (12%), dois 

apresentam 13 e 20 (25%) e o restante apresenta todas separadas (62%). Na região de Salta e 

Jujuy estas interrupções continuam freqüentes, embora a amostra seja pequena, pois dos cinco 

exemplares, três (60%) tem todas as separações e dois (40%) apresentam um intervalo de 2 a 

5 somente. Por fim, na amostra da Bolívia (N=15), nota-se que sete (48%) apresentam todas 

as manchas separadas, quatro (26%) possuem entre 3 e 9 e quatro (26%) apresentam quase 
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que a totalidade das manchas separadas, mas conexões, principalmente na região posterior do 

corpo são freqüentes. 

No trecho da diagonal seca do Brasil (Bolívia já foi comentada), dois (67%) 

indivíduos dos Brejos de altitude do Ceará apresentam todas as manchas separadas e um 

(33%) apresenta algumas conectadas e a maioria separada. No Piauí, somente dois espécimes 

foram examinados, no entanto, os dois apresentam separações entre 4 e 7 dorsais. Em 

Conceição do Araguaia o único espécime analisado apresentou 17 manchas separadas e os 

dois espécimes da Bahia que apresentam esta informação possuem entre 12 e 15 manchas 

separadas. Em Barra do Tapirapés, Ilha do Bananal, MT um espécime apresentou somente 

cinco manchas separadas (MZUSP 3821), em Lajeado nove manchas estão separadas (IB 

64610) e em Palmas um espécime apresenta todas separadas (CHUNB 15217). Em Minaçú os 

três indivíduos apresentam entre 3 e 6 manchas somente e em Teresina de Goiás o único 

espécime apresenta 15 separações. Em Brasília, os dois espécimes possuem entre 2 e 4 

manchas somente. Em Gaúcha do Norte e Água Boa, MT e Aruanã, GO cinco dos seis 

exemplares apresentam um intervalo de 3 a 6 manchas separadas e um apresenta 15 

separações. A mesma situação é vista em Mineiros e Rio Verde em Goiás, nenhum apresenta 

todas separadas, e o intervalo nos quatro espécimes é de 0 a 3 manchas. Na melhor amostra, 

do sudoeste e sul do Mato Grosso (N= 13), o número de espécimes com todas as separações é 

também baixa, ocorre somente em um espécime (8%), enquanto que em 10 (77%) o intervalo 

é de 4 a 8 separações e 13 em um espécime (5%). No Mato Grosso do Sul, dos seis espécimes 

analisados, somente um (17%), justamente o holótipo de Drymobius bifossatus triseriatus (IB 

5395) apresenta todas as manchas separadas. Dos outros cinco exemplares, dos quais um 

consiste no topotipo (IB 6489), quatro (67%) possuem um intervalo de 2 a 8 separações e um 

indivíduo (17%) apresenta 14 manchas separadas ao longo do dorso.  
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Nota-se através desta análise de freqüências de manchas separadas ou conectadas às 

laterais que há uma tendência dos indivíduos que não apresentam todas separadas, 

apresentarem menos da metade do corpo com interrupções. Poucos são os representantes que 

possuem um número alto de manchas separadas quando estas não ocorrem em sua totalidade 

(Tabelas 15 a 17). Manchas totalmente separadas das laterais ocorrem com maior freqüência 

na porção oeste da distribuição, principalmente em espécimes analisados da Bolívia, 

Argentina e Paraguai e em representantes presentes no nordeste do Brasil, como Paraíba, 

Pernambuco e Ceará.  

Ao longo da diagonal seca do Brasil, no entanto, não ocorre uma alta freqüência deste 

caráter, com exceção de seus extremos, como citado. Portanto, este cenário não é congruente 

à distribuição de triseriatus como Stuart (1941) postulou, desde o Ceará e Paraíba se 

estendendo através das áreas secas do Brasil Central até o leste da Bolívia e ao sul, na 

Argentina. A maioria dos espécimes estudados ao longo dos estados do Tocantins, Goiás, 

Mato Grosso e Mato Grosso do Sul apresentam uma maior freqüência de manchas iniciais 

separadas, situação esta contrária à das freqüências observadas em seus extremos. Além disso, 

é possível observar que na Argentina e Paraguai, a freqüência de espécimes que apresentam 

até dez manchas separadas não é tão inferior à de manchas totalmente interrompidas. Já, na 

Bolívia, este caráter ocorre de forma mais constante na amostra, na qual pode-se dizer que 

representa a região com maior incidência de indivíduos com todas as manchas separadas de 

toda a amostra. Convém ressaltar, que na área de ocorrência do holótipo que representa este 

padrão (triseriatus, Taunay, MS), não se observou outros espécimes com tais características.  

Ao longo da costa do Brasil, por exemplo, foram registrados, mesmo que em 

freqüência baixa, espécimes com todas as interrupções nos estados do Rio Grande do Sul, São 

Paulo, Rio de Janeiro, sul da Bahia, Alagoas, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e 
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Ceará. Entretanto, este caráter parece não ter se fixado na região norte do Brasil, no Amapá e 

em Roraima, e no sudeste da Venezuela, em Bolívar. 

Além destas duas divisões, de somente manchas iniciais e todas separadas, demonstrei 

como os indivíduos com mais de dez manchas (uma divisão arbitrária para facilitar as 

comparações) separadas estavam distribuídas ao longo do transecto. Como resultado, pude 

observar que estes indivíduos, presentes em menor freqüência, ocorrem ao longo de toda a 

distribuição. O maior número de manchas separadas do corpo quando não ocorrem em sua 

totalidade, consiste de 26 manchas presentes em dois espécimes, um de Araguaia, Espírito 

Santo e outro de Pacoti, Serra do Baturité, Ceará. Além disso, existem espécimes presentes 

aleatoriamente nesta amostra que apresentam algumas manchas conectadas e outras não, no 

mesmo indivíduo (por exemplo, IB 20423). 

Se somente os espécimes com manchas dorsais curtas presentes no Mato Grosso forem 

considerados (N=4 fêmeas), somente um possui todas as manchas separadas, procedente de 

São José do Rio Claro (MZUSP 11342, Figura 43B). As outras três fêmeas apresentam um 

intervalo de 7 a 10 interrupções, provenientes de Cuiabá, Poconé e Rosário Oeste. Por fim, 

como citado, o espécime procedente de Villavicencio, um topótipo de Drymobius bifossatus 

striatus (MZUSP 6005) apresenta somente duas interrupções das 52 presentes ao longo do 

dorso.  

Outro caráter relevante nesta espécie consiste também no padrão de coloração dos 

indivíduos e se refere a duas das cinco subespécies atribuídas à Mastigodryas bifossatus. 

Consiste na presença de um dorso mais escuro, especialmente em suas extremidades, de modo 

que as manchas são dificilmente visualizadas. Hoge (1952) ao descrever Dryadophis 

bifossatus villelai (Figura 40) diferenciou esta de bifossatus e triseriatus pelo colorido e 

desenho do corpo, alegando que villelai apresentava um desenho difícil de ser visualizado, 

mesmo em vivo, salvo quando o “stratus corneum” era removido. Da mesma forma, em 1978, 
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Cunha e Nascimento descreveram M. b. lacerdai, baseando-se praticamente nas mesmas 

características de cor (Figura 41). Apesar disso, estes autores diferenciaram lacerdai de 

bifossatus e triseriatus pelo padrão cromático e número de ventrais e subcaudais (ver adiante). 

Ainda alegaram que lacerdai apresentava forma intermediária entre estas duas subespécies, 

“não podendo pertencer nem a uma nem a outra”. Em relação à villelai Cunha e Nascimento 

(op. cit.) citaram que esta subespécie se diferenciava “bastante” de lacerdai por “não 

apresentar as manchas arredondadas ou ovaladas no dorso e lados e unidas ou fundidas ao 

invés de separadas por uma escama”.  

Na própria amostra de Cunha e Nascimento (1978), por exemplo, que consiste do 

holótipo e de 23 parátipos provenientes do leste do Pará e do Maranhão, observa-se que 

dentre alguns, o holótipo é o que apresenta o dorso mais melânico (MPEG 8861, Figura 41, só 

disponho da foto da cabeça, mas nota-se a coloração mais escura), estando de acordo com sua 

descrição. Na amostra de outros espécimes procedentes de Gancho do Arari, Maranhão 

(N=7), muitos são jovens e apresentam o dorso completamente nítido (MPEG 13492, 13493, 

15027, 15604, 16151) e mesmo nos dois espécimes maiores, sub-adultos, o desenho pode ser 

visto com facilidade (MPEG 14622, 16936, 16151, Figura 48). Em um espécime procedente 

de São Bento (IB 21737, Figura 48) que apresenta o dorso escuro, observam-se também as 

manchas dorsais. Este espécime, assim como o holótipo de lacerdai e de villelai, apresentam 

certas semelhanças pelo fato de que a cor é mais escura nas extremidades do corpo e por não 

apresentarem manchas dorsais separadas das laterais ao longo de toda sua extensão (Figuras 

40 e 41).  

Ao avaliar a coloração e o desenho dos espécimes referidos a estes dois padrões 

(lacerdai e villelai) concluí que os desenhos, assim como na ampla maioria da amostra 

apresentam variações. No entanto, seguem uma forma básica na qual as manchas são mais 

arredondadas ou ovaladas anteriormente e mais alongados posteriormente, não apresentando, 
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neste caso, nenhuma correlação positiva com a geografia e sexo, mas sim ocorrendo ao acaso 

ao longo de sua distribuição. Portanto, o argumento utilizado por Cunha e Nascimento (op. 

cit.) a respeito da forma das manchas em villelai não se sustenta. Contudo, da forma como foi 

descrita por Hoge (1952), subentende-se que consistem de desenhos distintos: “O desenho 

consiste em manchas laterais triangulares com orla mais escura e centro mais claro; estas 

manchas são ligadas às do lado oposto por uma faixa transversal estreita...”. A análise do 

holótipo e parátipo deste táxon revela que as manchas se enquadram na variação observada 

para o restante desta amostra como um todo.  

O holótipo de villelai (IB 12059, Figura 40) é muito interessante e apresenta uma 

variação em relação à cor que não é muito freqüente na amostra como um todo, pois a 

coloração de fundo é mais escura que as manchas. O padrão mais comum, tanto em espécimes 

com manchas nítidas quanto em espécimes mais melânicos é das manchas apresentarem uma 

coloração marrom-escura com bordas pretas e fundo mais claro. Neste holótipo a cor do fundo 

é mais escura e sua disposição entre as manchas lembra a forma de um “X”, com suas 

extremidades situadas nas laterais. Já, no interior destas extremidades a cor do fundo é clara, 

lembrando a cor presente na ampla maioria dos espécimes. Esta coloração mais atípica não 

está evidente no parátipo de villelai (IB 12342, Figura 49) apesar de o dorso ser bastante 

melânico. 

Ao longo da análise do padrão de toda a amostra pude perceber que os espécimes com 

este padrão mais melânico encontram-se distribuídos com maior freqüência na bacia 

amazônica, no Amapá, sudeste do Pará e Maranhão e se direcionam ao sul, através da calha 

dos rios Araguaia e Tocantins, passando por localidades nos estados do Tocantins, Mato 

Grosso e Goiás. Estão presentes também no Pantanal matogrossense e na Floresta Atlântica 

do Nordeste (do Ceará a Pernambuco). Pela distribuição é possível associar estes espécimes a 

áreas mais úmidas, tanto em Florestas quanto em áreas abertas. Cabe frisar que os espécimes 



83 

 

que apresentam este padrão mais escuro exibem as demais características, como forma, 

comprimento, espaços e interrupções encontradas nos demais espécimes da amostra, que 

apresentam um padrão de cor e manchas bem nítidas, sendo a intensidade da cor, a única 

característica que varia. O próprio holótipo de triseriatus (IB 5395, Figura 39), por sua vez, 

apresenta o dorso esmaecido, de modo que as manchas são contadas com bastante dificuldade.  

Apesar desta morfologia estar mais concentrada nas áreas acima mencionadas, pode 

ser encontrado, embora em menor número, em outras regiões, onde geralmente o padrão de 

manchas é muito evidente do início ao fim. Alguns espécimes como em Isla Yasyretá, Itapúa, 

Paraguai e Departamento Capital, Corrientes, Argentina (MACN 361, UNNEC 7992) servem 

como exemplos. Esta característica de coloração mais escura foi também mencionada por 

Schlegel (1837) para o espécime descrito de Coluber pantherinus para a Província de São 

Paulo. Da mesma forma, foram observados dois espécimes procedentes de Ipameri (IB 

23311) e Rio Verde (IB 15889) em Goiás, região onde o padrão mais melânico ocorre, em 

que as manchas são extremamente visíveis ao longo de toda sua extensão e apresentam um 

forte contraste com a cor de fundo, que é clara. Por conseguinte, se alguma associação fosse 

feita a algumas destas formas descritas, estes dois espécimes seriam referidos como típicas 

bifossatus.  

Variação ontogenética em relação à cor também ocorre, pois espécimes mais jovens 

ou filhotes apresentam um padrão nítido de manchas e ao longo do desenvolvimento tornam-

se mais escuros, mas o desenho, neste caso, é preservado embora de forma esmaecida. Na 

amostra analisada não encontrei espécimes filhotes ou jovens que tivessem o dorso 

completamente escuro e os indivíduos mais escuros que encontrei são adultos. Estas 

características foram registradas para Waglerophis merremii, por exemplo, onde o 

polimorfismo de cor e padrão é bastante acentuado (Montingelli e Moura-Leite, 1996). Nesta 

espécie foram definidos alguns padrões dorsais, dos quais um deles consiste de indivíduos 
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totalmente escuros, pretos. Para corroborar esta informação, uma fêmea toda preta desta 

espécie foi recebida viva e ao dar a luz a vários filhotes pôde-se notar que estes apresentavam 

um padrão de manchas dorsais completamente evidentes e nenhum apresentava o dorso 

escuro. Embora eu não tenha presenciado o mesmo fato para representantes do grupo 

bifossatus este parece ser o caso, pois indivíduos preservados em álcool, da mesma 

localidade, tanto adultos quanto filhotes se enquadram nesta variação ontogenética do padrão.  

Outra característica observada consiste de uma segunda interrupção nas manchas da 

região anterior do corpo, decorrente da divisão das manchas laterais em duas porções, uma 

dorsal e outra ventral (UNNEC 075, 609; IB 54599, Figura 50). Esta interrupção ocorre 

somente nas manchas dorsais iniciais do corpo e geralmente não ultrapassam as três 

primeiras. É pouco freqüente em toda a amostra e está mais concentrada na porção sudoeste 

da distribuição, como no Mato Grosso (Chapada dos Guimarães, Nossa Senhora do 

Livramento, Poconé, Vale de São Domingos, Parque Nacional do Xingú), Mato Grosso do 

Sul (Estação Guaicurus), Paraná (Foz do Iguaçú), no Chaco argentino e paraguaio. Contudo, 

foi encontrada em menor freqüência em alguns espécimes procedentes de Minas Gerais 

(Coronel Fabriciano), Espírito Santo (Araguaia) e Rio Grande do Norte (Eduardo Gomes) 

foram encontradas estas separações. Em um espécime de Casalvasco, Mato Grosso (IB 

54599) esta interrupção está presente na segunda mancha dorsal (sem considerar a mancha 

nucal) somente.      

Como observado ao longo do texto, tanto as manchas dorsais quanto os espaços entre 

elas são mais longos na região anterior do corpo. Na região posterior estas manchas tornam-se 

mais próximas, tanto no padrão com manchas longas quanto curtas e mais alongadas devido 

ao encurtamento das manchas dorsais e da diminuição da constrição lateral (situado entre a 

mancha dorsal e a lateral). Outra variação refere-se ao fato de que na porção posterior do 

corpo de alguns indivíduos as manchas que são mais curtas, em forma de barras propriamente 
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ditas, podem apresentar certas “falhas” situadas no centro das escamas. Em conjunto, estas 

“falhas” dão a impressão de que várias linhas ou estrias estão presentes, principalmente nas 

laterais do corpo. Nos espécimes em que todas as manchas estão separadas, de forma muito 

evidente, é possível visualizar uma linha sem bordas escuras situadas no ponto da interrupção 

entre as manchas dorsais e laterais, ou seja, nas fileiras de número três e quatro. Esta linha foi 

mencionada por Amaral (1931) ao descrever Drymobius bifossatus triseriatus para qual o 

autor descreve o seguinte: “dorsum olive with 3 series of large rounded to subquadrate spots, 

the vertebral opposite to and separate from the paraventral ones by an olive longitudinal 

stripe...). Mesmo que os espécimes não apresentem todas as manchas separadas ao longo de 

sua extensão, é possível observar esta “linha” citada por Amaral. Estas características ocorrem 

de forma irregular na amostra e não apresentam relação com a geografia e ontogenia, mas 

sim, referem-se somente a variações individuais sem qualquer valor taxonômico.    

Cabeça: ocorre variação relacionada à cor da cabeça dos espécimes ao longo da 

amostra deste transecto. Esta variação consiste na presença de desenhos bastante evidentes ou 

não no dorso da cabeça e presença ou não de uma mancha escura situada no canto da boca 

que se conecta com a projeção ventrolateral da mancha nucal. Estas características estão 

distribuídas de forma irregular nos espécimes ao longo da amostra e não apresentam qualquer 

valor taxonômico. Nota-se que em espécimes adultos de áreas onde o padrão dorsal é mais 

escuro, a cor da cabeça é também mais melânica, denotando em alguns indivíduos uma 

variação ontogenética.  

Duas manchas escuras estão presentes no dorso da cabeça da maioria dos espécimes 

analisados, uma situada na altura dos olhos e outra situada na metade anterior da frontal e das 

parietais. Posterior a estas faixas, duas manchas escuras longitudinais se estendem a partir da 

metade posterior da frontal e das parietais, e ocorrem geralmente até a altura da décima 

ventral correspondente (Figura 30). As supralabiais são geralmente claras e apresentam 
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bordas anteriores e posteriores escuras e em alguns casos a margem ventral também é escura. 

Este consiste no padrão mais comum, no entanto, em alguns espécimes amazônicos as 

supralabiais podem ser mais escuras, meio esfumaçadas (Figura 41). Da mesma forma, as 

infralabiais apresentam bordas anteriores e posteriores escuras e são geralmente claras.  

No dorso da região posterior da cabeça, a partir das parietais, estão presentes duas 

manchas escuras, alongadas e paralelas que se direcionam posteriormente até 

aproximadamente a quinta ventral correspondente. Estas manchas se unem para formar uma 

única mancha dorsal, denominada aqui de mancha nucal. Em alguns exemplares ainda 

observa-se um prolongamento a partir do vértice lateroposterior das parietais, que pode ser 

contínuo ou falhado, mas que se direciona posteroventralmente até alcançar o canto da boca, 

na altura da oitava supralabial. A primeira mancha dorsal ocorre posteriormente à mancha 

nucal e consiste na primeira mancha completamente separada da nucal (Figura 30).  

Com exceção das infralabiais, que possuem suturas escuras, o ventre da cabeça pode 

ser totalmente claro, imaculado ou pode apresentar algumas manchas escuras e irregulares 

entre as escamas geniais, nas primeiras ventrais (pré-ventrais) ou ainda nas fileiras de dorsais 

situadas entre as infralabiais e primeiras ventrais (Figura 30). Estas características são 

encontradas de forma aleatória nos exemplares que apresentam manchas longas quanto curtas. 

Ventre: o ventre da cabeça de todos os filhotes é claro com algumas manchas 

irregulares situadas entre as infralabiais e entre as geniais ou primeiras gulares. O ventre do 

corpo pode ser totalmente claro e imaculado; levemente salpicado de pequenos pontos 

escuros; manchado de forma regular nas laterais do corpo através de prolongamentos das 

manchas dorsais até a região mediana do ventre; ou completamente manchado, com o 

prolongamento das dorsais e outras manchas irregulares dispostas aleatoriamente. Não há 

qualquer relação entre um dos padrões ventrais e a disposição das manchas dorsais. Foram 

observados espécimes com todas as manchas dorsais separadas, que caracterizaria o padrão 
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triseriatus, com ventre totalmente claro (IB 5395, Figura 39) e com ventre manchado (MACN 

38830, Figura 51A, B) e, da mesma forma, foram visualizados indivíduos com manchas 

conectadas e bastante longas, caracterizando o padrão bifossatus, com ventre claro (IB 41176, 

Figura 51C, D) e manchado (IB 23311, Figura 51E, F). Portanto, não é possível atribuir um 

padrão ventral de cor a uma determinada forma de manchas do dorso e este se encontra 

distribuído ao longo deste transecto de forma irregular e sem qualquer relação geográfica e 

sexual. É possível observar, de uma forma geral, que na direção posterior do corpo, os 

representantes tendem a apresentar o ventre mais escuro. 

Cauda: a maioria dos filhotes e jovens desta espécie apresenta um padrão de manchas 

dorsais visíveis, porém em espécimes adultos a cauda é geralmente escura, sem que as 

manchas estejam presentes. Na face ventral a cauda pode ser salpicada com pontos escuros, 

propiciando uma coloração escura e homogênea em direção a sua extremidade. Esta 

característica não apresenta variação individual, sexual ou geográfica. 

�úmero de supralabiais: a presença de oito escamas supralabiais dos dois lados da 

cabeça sendo a quarta e quinta escamas em contato com a órbita consiste de uma 

característica extremamente conservada nesta espécie. As ocasionais variações observadas 

provavelmente são fruto de fusões ou divisões entre as supralabiais mais anteriores, e podem 

ocorrer de forma simétrica, nos dois lados da cabeça ou assimétrica, somente em um deles. 

No transecto da costa poucos espécimes apresentaram variação neste caráter. Na 

amostra do Rio Grande do Sul (N= 11) foram observados três exemplares com somente um 

dos lados com nove supralabiais e a quinta e sexta escama em contato com a órbita (9.4.5.6) 

(MCP 3852, 4526, 12036), no Paraná (N=7) somente um espécime (MHNCI 5997) apresenta 

do lado direito 8.3.4.5 ao invés de 8.4.5 como nos demais. Em São Paulo e Minas Gerais (N= 

9), um espécime apresentou a mesma variação, 8.3.4.5 em um dos lados (UMMZ 79644). Na 

melhor amostra, do Rio de Janeiro (N=42) somente dois exemplares (MZUSP 2583, 8525) 
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apresentaram 8.3.4.5 ao invés de 8.4.5 e no esquerdo do MZUSP 2683 ocorrem nove escamas 

e um apresentou  apresentou 7.3.4 nos dois lados da cabeça (MZUSP 2571). A partir do sul da 

Bahia até o Rio Grande do Norte não encontrei variações neste caráter e na amostra do Ceará 

(N=6) foi encontrado somente um indivíduo com 8.3.4.5 dos dois lados (UFC 2664). Em 

direção ao oeste até Villavicencio 8.4.5 supralabiais estão presentes invariavelmente. 

Na transecção Paraná-Bolívia, encontrei na amostra do Paraná (N= 35) um espécime 

de Nova Olímpia com 9.5.6 (MHNCI 5996); em Misiones, Argentina (N=25), dois espécimes 

apresentaram 8.3.4.5 (MACN 30256, 38572) e 9.4.5.6 (MACN 4397) dos dois lados e 

somente um apresentou 9.5.6 do lado esquerdo (MACN 38828). Em Corrientes (N= 25) 

somente um indivíduo apresentou 8.3.4.5 (MACN 13976) e em Formosa (N=7) um (FML 

15934) apresentou 9.4.5.6 dos dois lados da cabeça. Na amostra da Bolívia (N= 15) um 

representante apresentou 7 escamas sendo que somente a quarta supralabial está em contato 

com a órbita (FMNH 161604).  

Na ramificação da diagonal seca do Brasil, só encontrei uma variação de um lado da 

cabeça em um espécime procedente de Poconé, Mato Grosso (UFMT 1553). Nos demais 

espécimes da amostra o caráter não apresenta variação. Ao contrário de algumas espécies nas 

quais variações neste caráter podem ser freqüentes, em M. bifossatus é bastante constante, 

servindo, juntamente com outras combinações, de um bom caráter diagnóstico. 

�úmero de infralabiais: a variação neste caráter é mais acentuada se comparada às 

supralabiais. Esta ocorre de forma bastante irregular na amostra, entretanto, pôde-se constatar 

que as condições mais freqüentes são de nove ou dez infralabiais e raramente são observados 

espécimes com oito. No transecto da Costa, da amostra do Paraná (N=8) somente um 

espécime (12%) apresenta 11 infralabiais do lado esquerdo e o restante (88%) apresenta 10 

dos dois lados da cabeça. Na amostra do Rio de Janeiro (N=38) 37% dos espécimes possuem 

10 infralabiais dos dois lados, das quais quatro ou cinco podem estar em contato com o 
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primeiro par de geniais; 32% exibem 9 infralabiais; 18% apresentam 8 ou 9 em um dos lados 

da cabeça e 13% apresentam 9 ou 10 escamas.  Na amostra da Paraíba e Pernambuco 63% 

apresentam 10 e somente 25% possuem 9 dos dois lados e somente 12% tem números 

diferentes dos dois lados, variando entre 9 e 10. Na amostra de Roraima, 57% possuem 10 

escamas dos dois lados e 43% possuem 9 dos dois lados. Na Venezuela, em Bolívar há 

predominância de 9 infralabiais, sendo representada por 50% da amostra. O restante dos 50% 

apresenta igualmente (17%) 10/10, 8/8 e 9/10. O espécime de Villavicencio exibe 9 

infralabiais dos dois lados com as cinco primeiras em contato com o primeiro par de geniais. 

Na ramificação do Paraná-Bolívia, as porcentagens são as seguintes: Paraná (N=36): 64% 

possuem 10/10 infralabiais e 36% apresentam 9/10.  

No oeste do Paraná (N=19) 74% exibem 10/10 infralabiais, 21% varia entre 9/10 e 5% 

somente exibe 9/9 dos dois lados; na amostra de Misiones (N=23) a variação é um pouco 

maior, mas a predominância é ainda de 10 infralabiais dos dois lados da cabeça (44%) 

seguido de 9/9 (30%), 9/10 (13%) e a condição menos freqüente de 8/8 (13%) presente em 

três espécimes. Na amostra de Corrientes (N=24) ao contrário das demais a condição mais 

comum é de nove supralabiais dos dois lados, representando 46% do total. Em seguida com 

29% ocorrem 10/10 e então uma pequena variação consiste na presença de 8/8 (8%) e 8/9 

(17%). No Chaco (N=13) a mesma situação ocorre, pois 9/9 dos dois lados consiste na 

condição mais freqüente representando 61% da amostra, seguido de 10/10 com 39%. Na 

amostra de Presidente Hayes, a predominância é de 10/10 infralabiais (81%) enquanto que 9/9 

representam 19%. Na região de Salta e Jujuy, embora seja uma amostra pequena, há 

dominância de 10/10 dos dois lados da cabeça (60%) ao contrário de 9/9 (40%). Na população 

da Bolívia (N=15) ocorre uma co-dominância entre os estados 9/9 e 10/10 (40%), um 

espécime apresentou 8/8 (10%) e outro 11/11 (10%). 
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Na ramificação da diagonal do Brasil, a variação é semelhante ao demonstrado acima, 

entre 9 e 10 escamas. Neste caso não encontrei variações que incluíssem 8 ou 11 escamas, 

mesmo que em só um dos lados da cabeça. No Ceará, embora a amostra seja pequena (N=3) 

três condições estão presentes: 10/10, 9/9 e 9/10. Na amostra do Mato Grosso (N=18) a 

condição mais comum é de 10/10 infralabiais (67%), seguida de 9/9 (28%) e somente um 

exemplar apresentou variação entre os lados da cabeça, 9/10 (5%). 

Nota-se que embora a variação seja acentuada, de uma forma geral o estado mais 

comum presente nas amostras analiasadas consiste de 10 infralabiais, presentes dos dois lados 

da cabeça. Este estado só não é o mais freqüente nas amostras de Corrientes e Chaco, porém 

nenhuma correlação significativa pode ser associada a este caráter senão a variação 

individual, considerando que para os demais caracteres avaliados não há diferenciação 

significativa associada a estas duas amostras.  

�úmero de ventrais: a verificação da presença ou não de dimorfismo sexual foi 

realizada de preferência nas melhores amostras, ou nas amostras que apresentam certa 

equivalência no número de machos e de fêmeas. A despeito das amostras com um número 

baixo de representantes ou mesmo diferenciado entre os sexos é possível observar que as 

fêmeas apresentam, de uma forma geral, um maior número de ventrais que os machos. 

Entretanto, estas diferenças são mais acentuadas em algumas populações onde, em alguns 

casos, a diferença nas contagens entre os sexos é em média de dez ventrais.  

Para o trecho da costa avaliei a significância do dimorfismo em relação ao número de 

ventrais nas amostras do Rio Grande do Sul, leste do Paraná, São Paulo e Minas Gerais, Rio 

de Janeiro, Paraíba, Pernambuco, Ceará, Roraima e El Manteco (Tabela 15). Esta análise 

apresentou um resultado interessante, pois um mosaico parece ocorrer em relação a este 

caráter se toda a extensão desta porção do transecto for considerada.  
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O dimorfismo é significativo nas amostras do Paraná, São Paulo e Minas Gerais, Rio 

de Janeiro, Ceará, Roraima e El Manteco, no entanto, não se demonstrou significativo para as 

amostras do Rio Grande do Sul e Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. Os valores do 

teste são os seguintes: Rio Grande do Sul (Fêmeas: 169-183, X̅ 177.6±5.0, n=5; machos: 168-

180, X̅ 173.0±5.1, n= 6, t = 1.5, p = 0.144), Paraná: (Fêmeas: 181-184, X̅ 182.3±1.5, n=3; 

machos: 173-179, X̅ 174.5±2.0, n= 4, t = 5.3, p = 0.003), São Paulo e Minas Gerais: (Fêmeas: 

173-184, X̅ 178.3±5.5, n=3; machos: 168-182, X̅ 171.4±2.5, n= 7, t = 2.8, p = 0.022), Rio de 

Janeiro: (Fêmeas: 174-185, X̅ 177.9±2.8, n=21; machos: 164-170, X̅ 167.5±1.9, n= 23, t = 

14.2, p = 0.000), Paraíba-Pernambuco: (Fêmeas: 168-176, X̅ 172.5±4.1, n=4; machos: 168-

170, X̅ 169.0±1.4, n= 2, t = 1.5, p = 0.203), Ceará: (Fêmeas: 173-176, X̅ 174.5±2.1, n=2; 

machos: 163-168, X̅ 164.5±2.3, n= 4, t = 4.9, p = 0.008), Roraima (Fêmeas: 182-206, X̅ 

190.8±9.7, n=5; machos: 171-175, X̅ 172.4±2.1, n= 7, t = 4.1, p = 0.013), El Manteco: 

(Fêmeas: 175-190, X̅ 180.2±6.0, n=5; machos: 166-173, X̅ 170.2±2.9, n= 4, t = 2.9, p = 

0.021). 

Na ramificação Paraná-Bolívia, as melhores amostras avaliadas são: Paraná, Oeste do 

Paraná, Misiones, Corrientes, Chaco e Bolívia. Da mesma forma que para o trecho da Costa, 

os resultados demonstram que o dimorfismo sexual para este caráter está distribuído de forma 

irregular. O dimorfismo é significativo na maioria das amostras, com exceção da amostra do 

Chaco. Os valores do Teste t são os seguintes: Paraná (Fêmeas: 178-205, X̅ 186.2±6.0, n=19; 

machos: 170-178, X̅ 174.7±1.9, n= 19, t = 7.8, p = 0.000), Oeste do Paraná: (Fêmeas: 177-

190, X̅ 182.5±3.9, n=9; machos: 171-178, X̅ 173.6±2.5, n= 6, t = 4.9, p = 0.000), Misiones: 

(Fêmeas: 168-196, X̅ 181.7±5.9, n=15; machos: 170-179, X̅ 172.4±2.7, n= 9, t = 4.4, p = 

0.000), Corrientes: (Fêmeas: 171-186, X̅ 177.8±4.1, n=11; machos: 167-174, X̅ 170.1±2.6, n= 

13, t = 0.1, p = 0.000), Chaco: (Fêmeas: 168-190, X̅ 178.8±7.2, n=6; machos: 168-188, X̅ 
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171.8±8.0, n= 7, t = 1.6, p = 0.133), Bolívia: (Fêmeas: 176-191, X̅ 181.0±5.5, n=7; machos: 

165-175, X̅ 170.2±3.5, n= 8, t = 4.5, p = 0.001).  

Na diagonal do Brasil, o Teste t não foi realizado devido à diferença no número entre 

machos e fêmeas e devido ao fato de que somente um dos sexos encontra-se disponível para 

algumas amostras. De todo modo, alguns comentários podem ser feitos em relação ao número 

de ventrais. No Ceará disponho de três exemplares, duas fêmeas e um macho, e neste caso, as 

duas fêmeas apresentam um número de ventrais menor que o único macho (fêmeas: 170-171; 

macho: 175). No Piauí a única fêmea apresenta 175 escamas e o macho 169; na Ilha do 

Bananal, em Goiás, a fêmea apresenta 182 e o macho 176; no Tocantins, três machos 

apresentam de 170 a 173 ventrais e a única fêmea possui 171; em Minaçú, Goiás, as duas 

fêmeas possuem 176 e 181 e o único macho apresenta 169; em Brasília a fêmea tem 187 

ventrais e o macho tem 172; no Mato Grosso, estão disponíveis dez fêmeas e quatro machos. 

O intervalo de ventrais nas fêmeas é de 177-188 e nos machos é de 171-174.  

Embora as amostras sejam inadequadas para que o dimorfismo seja avaliado, pode-se 

notar que o número de ventrais nos machos é de forma geral inferior, com exceção dos 

espécimes do Ceará. Na Ilha do Bananal, por exemplo, a diferença entre o valor do macho e 

da fêmea é de seis escamas e em Brasília de quinze escamas. A amostra mais razoável, do 

Mato Grosso (fêmeas, N=9, machos, N=5), apresenta os intervalos das fêmeas e dos machos 

sem sobreposição. 

Comparando as médias das fêmeas, é possível observar que, de uma forma geral, os 

maiores valores estão concentrados nos extremos norte, oeste e sudeste da distribuição, sendo 

mais discrepantes nas amostras de Roraima (X̅ 190.8) e do centro-norte do Paraná (X̅ 186.2). 

Em El Manteco a média não é alta (X̅ 180.2) como na amostra de Roraima, mas é comparável 

às médias das amostras de extremos como Bolívia (X̅ 181.0), Mato Grosso do Sul (X̅ 180.5), 

Mato Grosso (X̅ 182.0), Misiones (X̅ 181.7), e leste do Paraná (X̅ 182.5). Embora único, o 
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espécime de Villavicencio apresenta também um valor (182) que se enquadra aos 

apresentados nos demais extremos (Figura 52, Diagrama Dice-leraas). Nas demais regiões as 

médias são levemente menores (com exceção de Roraima e Paraná), especialmente no 

nordeste-norte do Brasil. Os valores são os seguintes: Corrientes (X̅ 177.2), Chaco (X̅ 178.3), 

Presidente Hayes (X̅ 176.0), Rio Grande do Sul (X̅ 176.8), São Paulo e Minas Gerais (X̅ 

178.3), Rio de Janeiro (X̅ 177.5), Paraíba e Pernambuco (X̅ 173.7), Ceará (X̅ 174.5) e Pará e 

Maranhão (X̅ 173.5).  

As médias obtidas para as amostras dos machos demonstram que o número de ventrais 

está distribuído de forma mais homogênea: Corrientes (X̅ 170.1), Chaco (X̅ 171.8), Misiones 

(X̅ 172.4), Rio Grande do Sul (X̅ 173.0), leste do Paraná (X̅ 174.7), centro-norte do Paraná (X̅ 

174.7), oeste do Paraná (X̅ 173.6), Mato Grosso do Sul (X̅ 170.4), Mato Grosso (172.8), 

Goiás, Tocantins (X̅ 171.5), São Paulo e Minas Gerais (X̅ 173.1), Rio de Janeiro (X̅ 167.5), 

Norte do Rio de Janeiro e Espírito Santo (X̅ 167.6), Bahia e Alagoas (X̅ 171.6), Paraíba, 

Pernambuco e Rio Grande do Norte (X̅ 169.0), Ceará (X̅ 164.5), Roraima (X̅ 172.7), El 

Manteco (X̅ 171.0) e Guiana Francesa (163).  

Embora se observe nas amostras das fêmeas que existe um aumento gradual em 

direção a alguns dos extremos especialmente no norte da distribuição, estes valores não 

correspondem a uma clina, pois o extremo sul da distribuição (Corrientes, Chaco e Rio 

Grande do Sul) apresenta um valor menor e comparável ao de outras amostras nesta região 

como Misiones e Paraná e é comparável aos valores exibidos na porção mais oriental do 

nordeste do Brasil, sendo mais provável, neste caso que o caráter esteja distribuído em forma 

de mosaico. Apesar disso, percebe-se que os valores se mantêm equivalentes no trecho entre o 

leste do Paraná e Bolívia, incluindo o Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, mas neste caso 

também não é gradual, pois sofre oscilações aumentando e diminuindo constantemente. Além 

disso, verificou-se que as médias de todas as amostras, apesar das oscilações, estão 
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sobrepostas quando analisadas geograficamente, mesmo a amostra de Roraima que apresenta 

sobreposição às demais localidades, exceto pelos valores máximos que são os mais 

discrepantes em relação às demais localidades (Tabelas 15 a 17 e Figura 52, Dice-leraas).  

Os valores das médias dos machos são comparativamente semelhantes aos valores 

exibidos pelas fêmeas (comparar os diagramas Dice-leraas dos dois sexos, Figura 52), porém 

mais homogêneos demonstrando que a maior variação em relação a esta variável ocorre nas 

fêmeas. As médias nos extremos da distribuição como no sudeste, oeste e norte não são 

discrepantes, embora se observe uma leve diminuição entre o Rio de Janeiro e o nordeste- 

norte do Brasil, o que coincide com os valores das fêmeas. O menor valor encontrado está 

presente em um macho procedente da Guiana Francesa, no extremo norte. È interessante 

ressaltar que ao contrário do observado nas fêmeas os valores da amostra tanto de Roraima 

quanto de El Manteco, são maiores se comparados às amostras da região norte do Brasil, 

sendo estes equivalentes aos valores das amostras situadas nas regiões sudeste, sul e 

centroeste. Deste modo, pode-se constatar que a maior variação no número de ventrais nos 

extremos ocorre nas fêmeas, sendo mais acentuada na amostra de Roraima, com quase 20 

escamas de diferença em relação aos machos.  

Com relação à significância do dimorfismo, é possível inferir que sua correlação 

positiva em algumas amostras e negativa em outras se dê por um artefato amostral ou esteja 

mesmo distribuído de forma irregular. De qualquer forma, com os dados que disponho 

ressalto que não é possível constatar que a espécie apresente dimorfismo sexual em relação às 

ventrais em sua totalidade. 

�úmero de subcaudais: avaliar como o número de escamas subcaudais se comporta 

em Mastigodryas, que é conhecido por apresentar quebra de cauda (Ferreira e Outeiral, 1998), 

é difícil, especialmente porque as amostras podem ser desiguais entre os sexos ou a maioria 
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dos espécimes simplesmente não possui esta informação. Considerando esta característica, as 

amostras apresentam muitas vezes número amostral inferior ao analisado nas ventrais.  

A melhor amostra ao longo do trecho da Costa é a do Rio de Janeiro (N=13 fêmeas e 

15 machos). Nesta o dimorfismo sexual não é significativo Rio de Janeiro: fêmeas: 95-100, X̅ 

98.1,±1.9, n= 13; machos: 89-100, X̅ 98.15±1.8, n= 15, t= -1.6, p= 0.108). Nas demais 

amostras foi possível observar que os números entre fêmeas e machos são muito semelhantes, 

inclusive em algumas os maiores valores ocorrem nas fêmeas e não nos machos, como no 

leste do Paraná e Ceará, por exemplo (Tabelas 15 a 17). Na ramificação Paraná-Bolívia as 

amostras que apresentam certa equivalência de machos e fêmeas são: centro-norte do Paraná, 

oeste do Paraná, Corrientes e Chaco. Destas, obtive como resultado uma correlação positiva 

para a amostra do centro-norte do Paraná (fêmeas: 87-104, X̅ 94.83,±4.9, n= 12; machos: 93-

105, X̅ 99.07±2.5, n= 14, t= -2.7, p= 0.010), ao contrário do resultado exibido pela amostra do 

Rio de Janeiro. Nas demais amostras deste trecho o dimorfismo não é significativo: Oeste do 

Paraná (fêmeas: 89-98, X̅ 92.56,±2.8, n= 9; machos: 92-98, X̅ 94.40±2.5, n= 5, t= -1.2, p= 

0.249), Chaco (fêmeas: 72-90, X̅ 84.20,±7.1, n= 5; machos: 88-93, X̅ 90.26±2.2, n= 4, t= -1.5, 

p= 0.156) e Corrientes (fêmeas: 77-95, X̅ 85.42,±4.1, n= 12; machos: 72-97, X̅ 88.63±9.1, n= 

8, t= -1.0, p= 0.298). Na ramificação da diagonal do Brasil não disponho de dados suficientes 

para nenhuma das amostras.  

Considerando que as melhores amostras foram avaliadas, pode-se dizer que ocorre 

uma irregularidade para este caráter quanto à significância do dimorfismo, da mesma forma 

que ocorre para as ventrais. Deste modo, os resultados obtidos para estas duas variáveis não 

me permitem postular que a espécie seja dimórfica ao longo de toda a sua distribuição. 

Em relação às médias, os valores exibidos para este caráter ao longo da geografia são 

bastante semelhantes entre os dois sexos e de certa forma homogêneos, apresentando-se 

sutilmente diferenciados nos extremos da distribuição (Tabelas 15 a 17 e Figura 52, Dice-
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leraas). De uma forma geral as médias dos dois sexos se mantêm entre X̅ 90.00 e X̅ 104.00 

(este último valor está presente no leste do Paraná e nos brejos de altitude do Ceará). 

Entretanto, nas amostras do sul observou-se valores levemente inferiores, como em Córdoba 

(fêmeas X̅ 79.00, machos X̅ 86.00), Corrientes (fêmeas X̅ 85.42, machos 88.63), Chaco 

(fêmeas X̅ 84.20), Presidente Hayes e Bolívia (fêmeas X̅ 89.00), Rio Grande do Sul (fêmeas 

X̅ 89.00) e Roraima (fêmeas X̅ 88.30). 

Neste caso, nota-se que há uma diminuição sutil em direção aos extremos norte e sul 

da distribuição. No extremo sul esta diminuição do número de subcaudais é condizente com a 

diminuição observada no número de ventrais. Já, no norte do Brasil, como em Roraima, por 

exemplo, a situação é contrária, pois foi registrado um maior número de ventrais e um menor 

número de subcaudais. De todo modo, percebe-se que a variação é maior nos extremos e 

encontra-se estruturada aparentemente de forma diferente nas ventrais e subcaudais. 

Hemipênis: não foi observada variação intra-específica em relação à morfologia 

hemipeniana, sendo esta muito conservada neste grupo, ao contrário do observado, por 

exemplo, nos grupos boddaerti e pleei. Dentre os espécimes analisados ao longo da 

distribuição da espécie, foram examinados alguns hemipênis procedentes de localidades 

próximas às localidades tipo das subespécies descritas como Caxias, Rio de Janeiro (MZUSP 

4705, Figura 53A); Água Boa, Mato Grosso (IB 57260, Figura 53B); Corumbá (IB 8954, 

Figura 54A) e Estação Guaicurus (IB 25113, Figura 54B), Mato Grosso do Sul; e Paruá, 

Maranhão (MPEG 14251, Figura 54C). Não foram examinados hemipênis provenientes da 

Venezuela. Neste padrão bastante conservado está incluído o padrão exibido pelos espécimes 

que apresentam manchas dorsais curtas da região do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, 

demonstrando que não há diferenças significativas. De uma forma geral, os pequenos detalhes 

observados dizem respeito somente ao tamanho dos espinhos maiores situados na região 

proximal do corpo do hemipênis, tanto na face sulcada quanto assulcada. Estes espinhos 
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apresentam na maioria da amostra certa homogeneidade no tamanho nas duas faces e, na face 

sulcada, lateral ao sulco espermático está presente um espinho de cada lado do sulco, 

ligeiramente diferenciado do restante (por exemplo, IB 20423, 25113, 54599, MACN 3066, 

MHNCI 6580, 9283, MZUSP 640, 1788, 2584, 4705, MPEG 14251). Em um só hemipênis de 

um espécime procedente de Misiones, Argentina, os espinhos desta região proximal 

apresentam um tamanho semelhante, que no caso, são mais longos que o observado no 

restante dos hemipênis analisados (MACN 747), porém esta diferença é muito sutil.  

Variação quantitativa: como demonstrado acima não é possível atribuir os nomes 

das cinco subespécies descritas aos espécimes de M. bifossatus analisados sem que estas se 

sobreponham na grande maioria da amostra, tornando muito arbitrária a identificação. Em 

conseqüência disto, não foi possível testar estatisticamente a priori se existem diferenças 

significativas entre as cinco subespécies (como realizado, por exemplo, para as subespécies 

do complexo cenchria do gênero Epicrates (Passos e Fernandes, 2008)). O motivo, como 

ressaltado, consiste no fato de que em uma mesma localidade, por exemplo, Taunay, existem 

indivíduos nas quais as características de uma ou outra subespécie se sobrepõem dificultando 

a associação a uma forma em específico.  

Deste modo, para a realização das análises exploratórias a amostra foi organizada por 

localidades, as mesmas utilizadas na análise dos transectos. Estas análises tiveram o objetivo 

de avaliar se existem diferenças, principalmente em relação às variáveis contínuas, entre as 

possíveis regiões geográficas de ocorrência dos tipos morfológicos descritos para a espécie, 

embora ênfase tenha sido dada na análise morfológica. 

Na análise de componentes principais, onde as amostras não são discriminadas a 

priori, todos os indivíduos das amostras previamente definidas encontram-se sobrepostos, 

sem diferenciação (Figuras 55 e 56). Nesta análise dois componentes resumem a variação 

encontrada. O primeiro componente respondeu por 79% da variação nas fêmeas e 88% nos 
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machos, sendo as variáveis mais correlacionadas em iguais proporções nos dois sexos o 

comprimento da cabeça e do focinho, comprimento do corpo e comprimento da cauda. O 

segundo componente respondeu por 11% e 7% nas fêmeas e machos, respectivamente, e as 

variáveis mais relacionadas são o comprimento da cauda, comprimento da cabeça, 

comprimento do focinho e comprimento do corpo para as fêmeas e comprimento da cauda, 

comprimento do corpo, comprimento do focinho e da cabeça para os machos (Tabelas 18 e 

19).    

Na análise discriminante das fêmeas a primeira função canônica respondeu por 45% 

da variação. Os maiores pesos das variáveis relacionadas a este componente encontram-se 

nesta ordem: comprimento da cabeça, da cauda, do focinho e do corpo. A segunda função 

canônica respondeu por 30% da variação e os pesos das variáveis relacionadas em ordem 

decrescente são: comprimento do corpo, da cauda, do focinho e da cabeça. A terceira função 

canônica respondeu por 12% da variação o maior peso para o comprimento da cauda, seguido 

do comprimento do corpo, da cabeça e focinho (Figuras 57 a 60). 

Para os machos a primeira função canônica respondeu por 36% da variação com pesos 

em ordem decrescente para o comprimento do corpo, da cauda, do focinho e da cabeça. A 

segunda função canônica respondeu por 30% da variância com pesos maiores para o 

comprimento do focinho, seguido do comprimento do corpo e da cabeça e por último o 

comprimento da cauda. A terceira função canônica respondeu por 23% da variância com os 

maiores pesos para o comprimento do corpo, seguido do comprimento do focinho, e 

igualmente para o comprimento da cabeça e da cauda. 

Nas análises da primeira e segunda funções discriminantes observa-se, principalmente 

nas fêmeas, que as amostras de Corrientes e do Chaco encontram-se diferenciadas da amostra 

do Rio de Janeiro (Figuras 57 e 58). No entanto, ao se observar as amostras de Misiones, Rio 

Grande do Sul e Paraná, por exemplo, verifica-se que os pontos estão distribuídos em uma 
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posição intermediária entre as amostras de Corrientes e Chaco e Rio de Janeiro, e neste caso, 

o resultado é semelhante aos já discutidos para ventrais e subcaudais (Figuras 57 e 58). As 

amostras do Paraná e oeste do Paraná, por exemplo, ora se sobrepõe com a as amostra do Rio 

de Janeiro ora com a de Corrientes e da mesma forma Misiones. As demais amostras estão 

sobrepostas, apesar de se observar que alguns espécimes de amostras distintas apresentem 

tamanhos difercenciados dos demais, como por exemplo, parte da amostra do Mato Grosso, 

Chaco e leste do Paraná.  

O resultado do teste não paramétrico realizado para as variáveis discretas (SLd, SLe, 

ILd, ILe, Tda, Tdp, Tea, Tdp, V, SC, No de manchas dorsais no corpo)  demonstrou que existe 

uma diferença significatica nas amostra relacionada às variáveis V, SC e M dorsais para 

ambos os sexos e ILd e ILe somente para os machos (Tabela 20). Entretanto, como a amostra 

está organizada por localidades, estas diferenças podem ser interpretadas como resultado da 

variação geográfica, assim como demonstrado na análise morfológica. No caso das 

infralabiais, pode-se concluir que ocorre uma variação distribuída de forma irregular, 

especialmente nos machos. Como observado na análise morfológica desta variável as 

amostras de Corrientes e do Chaco foram as únicas que apresentaram maior constância de 9 

infralabiais ao contrário do restante cujo estado mais comum consiste em 10 escamas.  

De uma forma semelhante, as diferenças em relação ao número de ventrais, subcaudais 

e número de manchas dorsais podem ser interpretadas como resultantes, a princípio, da 

variação geográfica. Estas diferenças podem ser melhor visualizadas quando expressadas em 

um gráfico Dice-Leraas (Figura 52) para ventrais, subcaudais e número de manchas dorsais. 

 

HISTÓRIA TAXO�ÔMICA E ATRIBUIÇÃO DE �OMES: Raddi (1820) descreveu Coluber 

bifossatus baseando-se no exame de três serpentes, uma reportada para o Brasil (“Brasile”) e 

duas procedentes do Rio de Janeiro, da Tijuca (“montagna di Tijuca”) e das redondezas do 
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Rio de Janeiro (“altro individuo ritrovato nei contorni di Rio-Janeiro...”). Este autor forneceu 

dados sobre ventrais, subcaudais e número de manchas dorsais, além de comentar sobre o 

padrão de cor. Raddi, no entanto, não mencionou o número de registro, mas citou que os 

espécimes coletados foram depositados “nell´Imperiale e Reale Museo della Capitale”, em 

Firenze.   

Em 1823, Lichtenstein descreveu Coluber capistratus para alocar um indivíduo 

procedente de “Brasilia”, para o qual citou características sobre a morfologia externa e 

número de ventrais e subcaudais. Ao consultar o Zoologische Museum Berlin, museu este que 

recebeu o material, foram obtidas fotos de quatro espécimes demonstrando, na verdade, que 

se trata de uma série sintipo (ZMB 1581-1584) para a qual os dados completos não foram 

fornecidos na descrição original (Figuras 33 a 36).   

Wied (1825) descreveu Coluber lichtensteinii (Figura 37) alegando que o nome 

previamente usado por Lichtenstein (1823) se aplicava na época a muitos colubrídeos. Em sua 

descrição detalhada, Wied se baseou na análise de seis exemplares, dos quais aparentemente 

um deles corresponde a um dos sintipos de Lichtenstein, um provavelmente é pertencente à 

coleção em Leiden relatado por Boie e outros quatro supostamente pertencentes à sua própria 

coleção, construída quando esteve no Brasil. Ao longo da descrição de sua espécie, Wied não 

citou especificamente nenhum dos exemplares exceto onde fornece separadamente os dados 

sobre as medidas, como comprimento total, da cauda e da cabeça, porém sem mencionar 

qualquer número que possa ser associado nas coleções de depósito. O único espécime 

analisado neste trabalho está depositado no AMNH sob o número 3514. Exceto pelo espécime 

do AMNH e de Lichtenstein depositado na coleção de Berlim, desconheço até o momento o 

paradeiro dos demais espécimes. Sua descrição retrata uma típica Mastigodryas bifossatus a 

qual apresenta 43 manchas transversais escuras com bordas pretas dispostas ao longo do 

corpo, das quais quatro estão separadas das laterais e as demais permanecem conectadas por 
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meio de uma a duas escamas de comprimento entre as fileiras três e quatro. O intervalo de 

ventrais fornecido por Wied é de 178-181 e de subcaudais de 85-92. Sendo assim, Wied 

(1825) incluiu como sinônimo desta espécie Coluber capistratus de Lichtenstein, mas não 

Coluber pantherinus de Daudin, alegando que se tratava de táxons distintos.  

Schlegel (1837) descreveu Coluber pantherinus para alocar um colubrídeo que se 

destacava pela disposição de suas cores, um marrom claro que domina o dorso e se torna mais 

amarelado na porção inferior. Nesta coloração de fundo Schlegel citou a presença de manchas 

escuras, salpicadas e marginadas de preto, bem próximas entre si e extremamente largas que 

ocupavam também os flancos e se confundiam com a cor da cauda. Schlegel citou ainda que 

as manchas da região anterior desapareciam e também se direcionavam ventralmente, 

algumas vezes alternadas. O autor citou que esta última característica encontrava-se presente 

principalmente nos jovens. Sua descrição da coloração da cabeça e da mancha nucal confere 

com a descrição geral de M. bifossatus, no entanto, curioso é que esta espécie não apresenta 

manchas alternadas no estágio juvenil, nem tampouco no adulto, fato que talvez, demonstre 

que Schlegel tenha se baseado em uma amostra composta para descrever esta espécie. Esta 

amostra, inclusive, podia incluir espécimes que hoje são associados a táxons não relacionados 

ou quem sabe a alguns jovens de M. boddaerti, cujos jovens apresentam manchas alternadas e 

ocorrem no Suriname, material desta procedência, segundo o autor, sempre recebido por M. 

Dieperink naquela época. Em suas pranchas consta a ilustração da cabeça de um espécime (Pl. 

V f. 13 et 14, ver Figura 38), no entanto, sem menção a sua exata procedência, embora tenha 

citado um espécime da Província de São Paulo em sua coleção. 

A partir desta data uma confusão sinonímica em relação a este epíteto passou a 

ocorrer, pois autores subseqüentes passaram a incluir na sinonímia do que hoje se conhece por 

M. bifossatus o nome Coluber pantherinus de Schlegel (1837) e Coluber pantherinus de 

Daudin (1803), sendo este último, na verdade, sinônimo de Pantherophis guttatus (ver status 
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da espécie em Pyron e Burbrink, 2009). Autores como Duméril e Bibron (1854: 181) 

alocaram os dois táxons sob o nome Coryphodon pantherinus, sem verificar que se tratavam 

de táxons distintos, ressaltando, inclusive, que Schlegel (1837) já havia colocado em 

sinonímia o nome de Lichtenstein (1823), Coluber capistratus e o nome de Wied (1825) 

Coluber lichtensteinii. Daudin (1803) se baseou na prancha fornecida por Merrem (1790, 

Beiträge II, pl. XI) para descrever Coluber pantherinus que consiste em um sinônimo de 

Coryphodon, gênero que não compartilha uma história sinonímica com M. bifossatus, exceto 

pelos equívocos ocorridos. 

A associação entre estes nomes se manteve no trabalho de Günther (1858) o qual citou 

que o gênero Coryphodon incluía espécies com loreal inteira ou dividida, uma ou duas pré-

oculares, duas ou três pós-oculares, escamas dorsais de 14 a 23 fileiras e dentes que 

aumentam gradativamente em direção posterior, lisos. A distribuição dada por este autor 

incluía West Indies, América e África. Neste trabalho Günther (op. cit.) incluiu além de 

Coluber pantherinus Schlegel (1837) Coluber lichtensteinii Wied (1825). 

Cope em 1885 (p. 192) incluiu em sua lista de anfíbios e répteis obtidos no Rio 

Grande do Sul sob a direção de H. H. Smith, Drymobius pantherinus de Merrem e não de 

Schlegel, cometendo aparentemente mais uma vez o equívoco em relação ao nome. Todavia, 

é muito provável que Cope tenha se referido a uma Mastigodryas bifossatus em função da 

localidade de coleta (região de São João do Monte Negro, RS), pois sabe-se que o nome 

proposto por Daudin (1803), baseado na figura de Merrem (1790) refere-se a Pantherophis 

guttatus, uma espécie com ocorrência na América do Norte. 

Em 1885, Boettger publicou uma lista de répteis e anfíbios procedentes do Paraguai 

baseado na coleção feita por H. Rohde, na qual alocou pantherinus no gênero Ptyas. Mais 

tarde, em seu trabalho de 1898, Boettger associou este nome a Drymobius bifossatus, 
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seguindo a proposta de classificação de Boulenger (1894), o primeiro a elevar ao nível 

genérico o subgênero de Fitzinger, 1843, para alocar bifossatus.  

Desde a obra de Boulenger, o uso do nome bifossatus parece ter se fixado e se mantido 

associado ao gênero Drymobius até o início dos trabalhos revisivos de Stuart de 1932 a 1941 

culminando na alocação de bifossatus (e outras espécies, ver adiante) no gênero Eudryas e 

mais tarde no gênero Dryadophis. Apesar desta estabilidade em relação ao nome da espécie, 

diferentes formas, ou subespécies, passaram a ser associadas à bifossatus, como M. b. 

bifossatus (Raddi, 1820), mantida como a subespécie nominal, M. b. lacerdai Cunha e 

Nascimento, 1978, M. b. striatus (Amaral, 1931), M. b. triseriatus (Amaral, 1931) e M. b. 

villelai (Hoge, 1952). Entre diversas tentativas de separar e justificar estas cinco formas, 

Vanzolini (1986) afirmou que não apresentavam nenhum sentido biológico, sendo, portanto, 

inválidas em sua opinião. Outeiral (2000) ao avaliar a validade das cinco subespécies de 

Mastigodryas bifossatus as considerou, assim como Vanzolini, inválidas. Apesar disso, 

citações referentes a estas formas, continuaram a ocorrer como observado, por exemplo, nos 

trabalhos de Hernández e Radda (1992), Lancini (1986), Kornacker (1999) para a Venezuela e 

Cei (1993), Leynaud e Bucher (1999) e Giraudo (2001) para a herpetofauna argentina.   

 

SUMÁRIO DA VARIAÇÃO DO GRUPO BIFOSSATUS: a partir da análise de variação ao longo de 

toda a cobertura geográfica da espécie, pôde-se notar que os caracteres de cor e desenho estão 

presentes de forma combinada em diversos exemplares ao longo da amostra. Embora estes 

padrões, traduzidos em cinco subespécies tenham sido descritos, não representam relação 

congruente com a geografia, pois não foi detectada nenhuma quebra significativa nos 

caracteres estudados ao longo da distribuição. Parece haver uma variação em mosaico, no 

qual não se pode definir um padrão morfológico sem que haja uma extensa sobreposição em 

relação a outro. Além disso, estas sobreposições entre as diferentes morfologias aqui 
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detectadas ocorrem em uma extensa área geográfica, e não apenas em uma estreita faixa de 

contato entre os padrões. A análise quantitativa realizada corrobora a idéia de que não há 

distinção significativa dentro deste grupo para variáveis contínuas e as diferenças observadas 

no teste de Kruskal Wallis para as variáveis discretas podem ser interpretadas como variações 

ocorrentes principalmente nos extremos da distribuição, como demonstrado nas amostras de 

Corrientes, Chaco e Roraima, além de serem mais acentuadas em um dos sexos somente. Isso 

reforça a idéia de que a variação aqui descrita se refere a apenas uma entidade biológica 

extremamente polimórfica e amplamente distribuída e não de diversas entidades sobrepostas 

marginalmente com áreas de intergradação. 

 

MATERIAL EXAMI�ADO: ARGE�TI�A: CHACO: Departamento Comandante Fernández: 

Napalpi: FML 1842, Parque Roque Saenz Peña: MACN 38571, 37364; Bermejo: Las Palmas: 

MVZ 134143; Mayor Luis J. Fontana: Villa Angela: MACN 38570, 38827, 3584; Libertador 

Gal J. S.: 10 Km al N de General San Martin: MACN 48; San Lorenzo: Villa Berthet: MACN 

38833; San Fernando: Colonia Las Mercedes: UNNEC 241, 609, Resistencia: MACN 1988; 

San Martin: UNNEC 1816, General José de San Martin: Estacion El Zapallar: MACN 38832; 

Sargento Cabral: Capitán Solan: MACN 681; Tapenaga: Cote Lai: UNNEC 4466; 

CORRIENTES: Capital: Caprim: San Cayetano: MACN 682, Corrientes: UNNEC 75, 220, 

8009, MACN 114, 435, 443, 530, 683, 3336, Estero Valenzuela: MACN 38835, Granja 

Yatay: MACN 135, 361, 420, 423, 513, Laguna Brava: UNNEC 79, 835, 5235, 7992, 6982, 

Laguna Pampín: MACN 82, Riachuelo: UNNEC 7957; Curuzu: Estero Batelito: MACN 

32243; Concepción: Estancia Rincón de Luna: MACN 13976, Santo Tomé: Santo Tomé: 

MACN 3360, Estancia San Pedro: UNNEC 6764; General Paz: Ita Ibate: UNNEC 8049; 

Ituzaingo: Estancia San Alonzo: UNNEC 7571, Isla Talavera: UNNEC 6720, Ituzaingo: 

UNNEC 122; Mburucuya: Manantiales: MACN 20719, Parque Nacional Mburucuya: 
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UNNEC 4829, 5013, 7259, 7260; FORMOSA: 10 Km de Villareal: MACN 36087, Reserva 

Ecologica El Bagual: FML 11076, 11077, 11078, 11129, 11130, 11131, 11132, 15068, 

15069, 15070, 15934; JUJUY: Ledesma: Yuto: MACN 38830; MISIONES: Eldorado: MACN 

30256, Caimguas: Aristobulo del Valle: MACN 455, Campo Grande: MACN 38828; Capital: 

Posadas: MACN 193, 1990, 38834; Guarani: Inta, Km 1272: MACN 35079; Leandro N. 

Alem: MACN 38572; Monte Carlo: MACN 1987; San Ignacio: MACN 4063, Estancia La 

Antonia: MACN 4062, 38831; SANTA FÉ: Reconquista: Arroyo Malabrigo: MACN 32228; 

SALTA: Coronel José de San Martin: 5 Km al Norte de Embarcación: FML 8276, Orán: FML 

1388, Finca El Arazayál: FML 1149; Saucelito: MACN 3066; BOLÍVIA: BENI: Beni: FMNH 

161602, 161603, 161604, 161605, 161606, 161607, Puerto Almacen: AMNH 91885, San 

Joaquim: FMNH 161586; Santa Rosa: rio Mamoré: AMNH 101866; LA PAZ: Ixiamas: 

AMNH 22464; SANTA CRUZ: UMMZ 69376; Buenavista: FMNH 36636, UMMZ 60726, 

64161; Estancia Cachuela Esperanza: AMNH 128214; BRASIL: ALAGOAS: Mangabeiras: 

Usina Sinimbu: MZUSP 2877, 2878, 2879, 2880, 2881, 2882, Matriz de Camaragibe: 

Fazenda Santa Justina, 6 Km SSL: UFPB 444; AMAZONAS: Manaus: Pedreiras: UFC 1233; 

AMAPÁ: CHUNB 3813, Macapá: IB 26279; Serra do Navio: KU 97872; Tartarugalzinho: 

CHUNB 21923; BAHIA: Barreiras: UMMZ 108842; Caatinga do Moura: MZUSP 7542; 

Cachoeira: Opalma: UFPB 2413: Caravelas: IB 46635; Mucuri: IB 17601; Remanso: IB 

32171; Bom Jesus da Lapa (São Jesus da Lapa): UMMZ 108812; Porto Seguro: UFPB 2419, 

2430; CEARÁ: Cascavel: UFC 2851; Fortaleza: UFC 2858; Guaramiranga: UFC 2375; 

Horizonte: Sítio Queimadas: UFC 1239; Ibiapina: Ladeira do Mucambo: UFC 2729; 

Maracanaú: Sítio São Miguel: UFC 2664; Maranguape: Sítio Parque Nova América: UFC 

1173; Mulungu: Couros: UFC 2714; Pacatuba: UFC 1882; Pacoti: Sítio Campo: UFC 2715, 

Santana: UFC 2721; Triângulo do Quixadá: MZUSP 7247; DISTRITO FEDERAL: Brasília: 

CHUNB 3827, 3830; ESPÍRITO SANTO:  Araguaia: IB 19621; Santa Leopoldina: MZUSP 640; 
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São Domingos: IB 25096; GOIÁS: Aruanã: MZUSP 2175, 2176; Ipameri: IB 23311; Minaçú: 

Cana Brava: CHUNB 9610, 29863, 29864; Mineiros: MZUSP 15035, 15036, 15041; 

Pirenópolis: IB 37368; Rio Verde: IB 15889; Teresina de Goiás: CHUNB 20384; 

MARANHÃO: São Bento: IB 21737; MINAS GERAIS: BR 116, KM 327, Campanário-Itambacuri: 

MZUSP 8113; Caparaó Velho: MZUSP 7726; Coronel Fabriciano: IB 23688; Espera Feliz: 

IB 20423; Pedro Menina: MZUSP 9603; Pirapora: UMMZ 104481; Vazante: IB 53151; 

Viçosa: MVZ 12373; MATO GROSSO: Água Boa: IB 57260; Chapada dos Guimarães: APM 

Manso: UFMT 594, 722, 724; Cuiabá: Cuiabá: Distrito da Guia: UFMT 1589, Distrito 

Industrial: UFMT 1554; Gaúcha do Norte: MZUSP 11272, 11273, 11274; Ilha do Bananal: 

Barra do Tapirapés: MZUSP 3821, 3822; Itiquira: UFMT 1556; Jauru: margem do rio Jauru: 

UFMT 1555; Nossa Senhora do Livramento: BR 070, Km 586: UFMT 62; Poconé: UFMT 

253, 1553, MZUSP 8826, Rodovia Transpantaneira: UFMT 15; MHNCI 7913; Rosário Oeste: 

margem esquerda do Rio Cuiabazinho: UFMT 1645; São José de Rio Claro: MZUSP 11341, 

11342; Vale de São Domingos: UHE Guaporé: UFMT 1536, 1558; Vila Bela da Santíssima 

Trindade: MZUSP 8774; MATO GROSSO DO SUL: Anastácio: MZUSP 14453; Barra do 

Taquarí: MZUSP 3210; Corumbá: MHNCI 8954; Foz do Rio Verde: MZUSP 10624; 

Jaraguari: MZUSP 10197; Miranda: estação Guaicurus: IB 25113; Taunay, estação: IB 6489; 

PARÁ: Bragança: MPEG 8861; Óbidos: MZUSP 10642; Conceição do Araguaia: IB 24045; 

PARAÍBA: Bananeiras: MZUSP 8939; Conde: Sítio Mituaçú: UFPB 2492; Gurinhém: UFPB 

148; João Pessoa: Campus I: UFPB 2431, Cuiá: MZUSP 7592; Santa Rita: UFPB 2508; 

Paraíba River: CAS 49879; PERNAMBUCO: Goiana: 24 S da divisa entre PB e PE: UFPB 312; 

PIAUÍ: Teresina: IB 48807; Valença: MZUSP 5817; PARANÁ: Apucarana: MHNCI 570, 2427, 

1108, Arapoti: MHNCI 2761, Astorga: MACN 181, MHNCI 6127, 6580, 6657, Atalaia: 

MHNCI 4665; Cascavel: MHNCI 952; Centenário do Sul: MHNCI 4965, 7204; Cianorte: 

MHNCI 3806; Diamante do Norte: MHNCI 11684, 11690, Estação Ecológica do Caiuá: 
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MHNCI 8073;  Diamante do Oeste: MHNCI 4187, 4627; Foz do Iguaçú: IB 44704, Parque 

Nacional do Iguaçú, rodovia BR 469: MHNCI 10786; Guaíra: Parque Nacional de Sete 

Quedas: MHNCI 639, 640, 641, 642, 643; Iguaraçú: MHNCI 6411; Irati: MHNCI 9283; 

Itambé: MHNCI 9436, 9439; Ivaiporã: MHNCI 4214, 9253; Jaguariaíva: Fazenda Estiva: 

MHNCI 9264; Lapa: MHNCI 5997, Rodovia do Xisto, BR 476, Km 54: MHNCI 1447; 

Londrina: MHNCI 4394; Mandaguari: MHNCI 4620, 5982, 6256; Maringá: MHNCI 2130; 

3835, 6471; Medianeira: MHNCI 3963, Rodovia PR 495, Cooperativa Cooterfal: MHNCI 

7354; Nova Esperança: MHNCI 6077, 8222; Nova Olímpia: MHNCI 5996; Palmeira: 

MHNCI 2643, 4188; Palotina: MHNCI 8099; Paranavaí: MHNCI 3678, 4245, 7987, 9001; 

Ponta Grossa: MHNCI 1288, 4302, 6192, Fazenda Kurashike: MHNCI 429; Reserva: 

Fazenda Coqueiro: MHNCI 4395; Rio Branco do Ivaí: Porto Espanhol: MHNCI 8280, 8281; 

Santa Inês: MHNCI 932, 1019; São Tomé: MHNCI 8108; Tibagi: MHNCI 4642, 6257; 

Umuarama: MHNCI 2644, 4304, 6545, 7130, 7275; Vila Alta: MHNCI 7055; Xambrê: 

MHNCI 6180; RIO DE JANEIRO: Alberto Torres: IB 19921; Angra dos Reis: MZUSP 1798, 

2583, 2584, 2775; Barra Mansa: IB 13385, 13851, 42176; Demétrio Ribeiro: IB 13883; 

Duque de Caxias: Jardim Gramacho: MZUSP 3643, 3644, 3645, 4705, 4706; Ilha do 

Governador: MZUSP 4709; Miguel Pereira: MZUSP 8852; Niterói: MZUSP 8524, 8525; Rio 

Claro: estação Getulândia, antiga Capelinha: MZUSP 2571; Rio de Janeiro: MHNCI 997, Rio 

de Janeiro: MZUSP 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2330, 3055, 3059, 

3646, 3660, 3065, 3067, 3092, 3093, 3094, 3196, 3197, 3647, 3659, Manguinhos: MZUSP 

2731, 3642, 4697, 4707, 4708, 4712, 4713; Madureira: MHNCI 680; São Fidelis: MZUSP 

4228; Vassouras: MZUSP 639; RIO GRANDE DO NORTE: Eduardo Gomes: IB 52262; Pedro 

Velho: IB 48557; RORAIMA: Boa Vista: MZUSP 9153, 9903, 10375, 10478, 10889; Maloca 

Mangueira: MZUSP 9209; Maloca Sucuba: MZUSP 9706; Marco de Fronteira: MZUSP 

9696; RIO GRANDE DO SUL: Caxias: MCP 5288; Dom Pedro de Alcântara: MCP 2694, 3852; 
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Encruzilhada do Sul: MCP 7752; Gramado: MCP 4526; Guaíba: MCP 976; Ijuí: MCP 3394; 

Itacaruaré: MCP 3564; Ivoti: MCP 2207; Rosário do Sul: IB 17633; São José do Hortêncio: 

MCP 12036; Vasconcelos: Estação Jardim: IB 16939; Viamão: MCP 272, Passo do Vigário: 

MZUSP 5738; SÃO PAULO: Analândia: UFC 620; Campinas: IB 27763; Casa Branca: UMMZ 

79644; Itu: Fazenda São Miguel: MHNCI 1875; Jafa: UMMZ 79643; Jundiaí: UFC 448; 

Maracaí: IB 27266; Paraibuna: IB 68318; Primavera: IB 67100; Ribeirão Preto: UFC 555, 

610, 745, 777, 1163, 1654, 1829; São Paulo: UMMZ 62720, 62721, 62722, 62723; Vargem 

Grande do Sul: UFC 611; TOCANTINS: Lajeado: IB 64610; Mateiros: MZUSP 15033; Palmas: 

IB 65194, CHUNB 12803, 12809, 15217; Porto Nacional: MZUSP 10738; COLÔMBIA: 

META: Villavicencio: MZUSP 6005; PARAGUAI: CAAGUAÇÚ: Colônia 1 de Mayo: 

MNHNP 3088; Ruta Transchaco, Km 76: MNHNP 3089; CENTRAL: MNHNP  3838, 9439, 

Asunción: MNHNP 226, 3094, MACN 2738; Isla Guazu´i: MNHNP 3095, Colonia Nueva 

Italia: FMNH 44171, San Lorenzo, Km 10,5: MNHNP 9461; ITAPÚA: MNHNP 8790; Isla 

Yasyretá: MNHNP 4903, 4904, 4834, 9297, Rio Paraguay, 4 Km S Del Puerto Ybapobó: 

MNHNP 9425; San Pedro Mí: Alto Verá: MNHNP 7546, Propriedade de Roberto Shul, 

Parque Nacional San Rafael: KU 290874; MISIONES: San Ignacio: Cabaña Guaviray: MNHNP 

3091; PRESIDENTE HAYES: MNHNP  10078; Arroyo Verde, Distrito Acahay: MNHNP 3093; 

Chaco´i, ruta a Gral. Bruguez: MNHNP 9995; Estancia La Golondrina: 30 Km NW de Villa 

Hayes: MNHNP 3092; Ruta Transchaco: MNHNP 3090, 9988, 9989; Santa Rosa: MNHNP 

3087; Villa Hayes: UMMZ 166874; SAN PEDRO: Rio Paraguay, 7 Km NE de Piquete Kué: 

MNHNP 9438; Casado: Estancia Casilda: MACN 8251; Ruta Transchaco, Km 75, Cabaña, 

Estancia La Rural: MNHNP 9772; VE�EZUELA: BOLÍVAR: Arabopo (=Arabupu): UMMZ 

85271, Monte Roraima: AMNH 36059, 36060; EL MANTECO: AMNH 111074, 114725, 

114726, 114727, 114728, 114729, 114730, 114731, 114732; Kanavayén (Cabanayen): CVG 

Station: AMNH 114733. 
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GRUPO BODDAERTI 

DIAG�OSE: o grupo boddaerti é caracterizado por apresentar espécies com nove escamas 

supralabiais, escamas dorsais em 17/17/15 fileiras, escama loreal com forma retangular, dorso 

da cabeça escuro e lateralmente com uma faixa longitudinal escura situada na altura dos 

olhos, que se estende do focinho até a porção posterior da cabeça (faixa ocular). 

Posteriormente às parietais situa-se uma mancha cefálica escura e transversal, sem projeções e 

que geralmente apresenta uma forma quadrada ou levemente retangular, antes de iniciar a 

primeira mancha dorsal do corpo. Neste grupo o padrão de manchas transversais não é retido 

nos adultos (com exceção de M. laevis que retém este padrão, mas não por completo), e nos 

filhotes apresenta-se formado por três séries, uma dorsal e duas laterais, alternadas entre si, 

com forma levemente quadrada. Nos adultos o padrão bandado é substituído a partir da região 

posterior do corpo pelo padrão estriado ou unicolor. A faixa escura na altura dos olhos é 

mantida e as supralabiais são geralmente claras ou levemente esfumaçadas. Das formas com 

padrão unicolor é possível observar duas condições, uma onde as escamas dorsais apresentam 

bordas e ou interstícios mais escuros (M. melanolomus, M. reticulatus) e outra onde as 

escamas são, no aspecto geral, mais escuras (M. sp e M. laevis). Quando o padrão estriado é 

evidente, o dorso apresenta uma ou duas listras laterais claras. A listra clara inferior situa-se 

nas fileiras 1 e 2 até o ponto da redução das dorsais, onde passa a ocorrer somente na sutura 

entre as mesmas fileiras. A listra clara superior situa-se nas fileiras 4 e 5 e após a redução nas 

fileiras 3 e 4, ou em alguns casos, somente na quarta. Estas listras podem ou não apresentar 

bordas, dorsais e ventrais, escuras e podem ser visíveis ao longo de todo o corpo ou podem 

tornar-se esmaecidas a partir da metade posterior do mesmo. A região gular, principalmente 

dos filhotes e jovens pode apresentar pequenas manchas claras e arredondadas ou manchas 

quadriculadas e escuras até a altura das primeiras ventrais. Nos adultos, estas pequenas 
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manchas podem se manter de forma esmaecida ou esta região pode se tornar totalmente clara, 

imaculada. O hemipênis dentro deste grupo pode variar de uma forma muito simples, com 

lobo caliculado ocupando aproximadamente metade do corpo, papilas curtas e espinhos pouco 

diferenciados na base a formas com lobos mais longos, cálices curtos e espinhos maiores e 

mais esparsos na base ou ainda órgãos simples como em M. boddaerti, porém com área basal 

nua longa. 

 

VARIAÇÃO �O GRUPO SUL-AMERICA�O: Os espécimes são avaliados ao longo de um 

transecto com duas ramificações, abrangendo toda a distribuição do grupo (Tabela 21). O 

trecho principal e mais longo deste transecto tem início a partir de localidades situadas na 

borda oeste do Pantanal Brasileiro, na divisa entre o Brasil e Bolívia, nas Serras do Amolar e 

do Urucum, no Mato Grosso do Sul. Deste ponto se direciona a oeste passando pela região 

central da Bolívia, em Buenavista, Cochabamba, e La Paz onde passa a percorrer a porção 

oeste cisandina da América do Sul, através da calha do Rio Ucayali, no Peru direcionando-se 

ao norte até alcançar a região sul de San Marcos em Cajamarca, uma região mais alta 

localizada na Cordilheira Central. Este transecto continua ao norte através de localidades do 

Equador, nas quais percorre áreas baixas como em Guayas e Manabi até regiões mais altas 

com cerca de 1500 metros de altitude em Pichincha, Esmeraldas e Imbabura. Na Colômbia 

este transecto percorre as regiões de Narino, Cauca, Valle de Cauca, Tolima, Meta, 

Cundinamarca, Boyacá, Antioquia, Cordoba. Continuando ao noroeste, passa pela região de 

Santa Marta, Magdalena e Cesar até alcançar a Península de La Guajira, tanto na Colômbia 

quanto Venezuela. A partir da região de Boyaca o transecto penetra na região de Táchira e 

Mérida, no início da Sierra Nevada na Venezuela e se direciona ao nordeste e leste em Falcón, 

Cojedes, Yaracuy, Carabobo, Aragua, Distrito Federal, Miranda, Sucre e Monagas até chegar 

a Trinidad e Tobago, antes de se dirigir às Guianas. Este trecho percorre praticamente a borda 
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norte da América do Sul, passando pela Guiana, Suriname, Guiana Francesa e nordeste do 

Pará até o Ceará, a região mais oriental da distribuição deste grupo.  

Duas ramificações a partir da porção mais austral da distribuição das amostras de 

boddaerti foram definidas. A primeira corta a porção oeste do Brasil tendo como início as 

localidades do norte da Bolívia, em Vacadiez e El Beni, passando por Simbal e Porto Velho 

em Rondônia, direcionando-se ao norte em Manaus e localidades situadas no Estado de 

Roraima como Missão Catrimani, Mucajaí, Monte Cristo, Ilha de Maracá, Fazenda 

Salvamento, Colônia Confiança, Cachoeira do Cujubim, Boa Vista e Apiaú até alcançar a 

região de Bolívar, na Venezuela. 

A outra ramificação se inicia nas localidades do Mato Grosso, como Vale de São 

Domingos, Barra do Tapirapés, Cáceres, Cuiabá, Utiaratí e percorre ao norte a região central 

do Brasil. Passa pela região de Cana Brava em Goiás, seguindo pelo Tocantins, em Palmas, 

percorrendo o leste do Pará, nas localidades de São Geraldo do Araguaia, Marabá, 

Curionópolis, Parauapebas, Dom Eliseu e por fim se direcionando ao oeste do Pará, nos Rios 

Tapajós e Gurupi, Santarém até alcançar a região de Oriximiná, no Rio Trombetas.  

Características de cor e desenho: Os representantes deste grupo apresentam dorso 

unicolor no estágio adulto no qual podem ou não estar presentes listras claras laterais. Estas 

listras podem variar em número, de duas a quatro, podem ou não apresentar bordas escuras e 

podem ou não se estender até a extremidade caudal do corpo. Além disso, ocorrem algumas 

variações na coloração da borda das escamas. Com base nestas características do padrão 

dorsal, bem como do número de subcaudais (ver adiante), sete táxons nominais entre espécies 

e subespécies, foram associados a este grupo ao longo da história.  

O padrão boddaerti, que reúne os espécimes mais amplamente distribuídos ao longo 

da geografia (presente amplamente na América do Sul, nos dois lados dos Andes, com 

exceção da porção mais oriental desta) consiste em um dorso liso, unicolor, geralmente 
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azulado no espécime fixado ou marrom ou oliváceo no indivíduo vivo (ou recém fixado), que 

apresenta uma listra lateral clara de cada lado do corpo com ou sem bordas dorsal e ventral 

escuras, principalmente na região anterior (Figura 61). O ventre é geralmente claro e 

imaculado nos adultos, com exceção da região gular de alguns exemplares mantém o padrão 

dos filhotes e jovens no estágio adulto. Nestes últimos, a região ventral da cabeça é mais 

escura, meio esfumaçada e sobre esta coloração ocorrem pequenas manchas claras e 

arredondadas. As listras claras laterais estão situadas na quarta fileira dorsal e na borda 

inferior da quinta fileira e podem se estender até a região posterior do corpo ou podem 

esmaecer ou até mesmo desaparecer. Geralmente a primeira fileira dorsal do corpo é clara e, 

da mesma forma que as listras laterais, pode se tornar bastante tênue posteriormente. Este 

padrão foi observado nos espécimes presentes em Beni, Cochabamba, Santa Cruz e Vacadiez, 

na Bolívia, em representantes com ocorrência ao longo dos rios Cushabatay, Ponasa e 

Ucayali, em Loreto, Peru. (AMNH 32995, 52058, Figura 62). Em dois espécimes do sul de 

San Marcos, na Cordilheira Central do Peru e Magdalena, ambos em Cajamarca (KU 212604, 

KU 221725) as listras não são evidentes como nos demais espécimes, embora possa se 

observar um resquício nas laterais da região anterior do corpo. Este padrão ocorre também de 

forma homogênea em todas as localidades do Brasil incluídas no transecto acima descrito, 

distribuído predominantemente na porção oeste deste, sendo o limite mais oriental algumas 

localidades presentes ao longo da diagonal seca, como Ceará, Tocantins, Goiás e Mato 

Grosso. Somente dois espécimes foram registrados para a Bahia (MCZ 2853 e 3281, Figura 

63), mas sem maiores detalhes sobre a procedência. É possível que este padrão ocorra na 

porção mais ao oeste do Estado, entretanto, através de todo o levantamento realizado em 

coleções científicas buscando espécimes desta região, nenhum representante foi encontrado. 

Na região do sul do Equador, em Guayas e Manabi, observei outra morfologia dorsal, 

aqui denominada padrão reticulatus. Os espécimes desta região como Isla de La Plata, Santa 
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Elena, Puerto Viejo, Punas e Guayaquil (AMNH 126612, 22099, 28984, 28987, CAS 8802, 

KU 84670, 301093, MRT 1091, 1092, USNM 211049, 211050, 211051) podem apresentar 

listras claras, no entanto, estas são muito discretas e não apresentam bordas escuras ou são 

ausentes. O caráter diferencial, neste caso, consiste de escamas com bordas escuras e 

interstícios escuros, onde o ápice destas, exatamente onde se situam as duas fossetas apicais é 

mais escuro, características estas não encontradas no padrão mais amplo (AMNH 22099, KU 

84670, MRT 1092, Figuras 64 e 65).  

Embora seja notável que os representantes que se distribuem a partir do sul do 

Equador tenham uma coloração dorsal do corpo mais escura que os espécimes do Brasil e do 

Peru, observa-se que nesta região, ocorrem pelo menos duas morfologias, a presente nas áreas 

baixas do sul do Equador, representando o padrão reticulatus, como citado, e a outra a partir 

do norte, se estendendo até o Valle de Cauca, Colômbia, denominado como padrão N 

Equador S Colômbia. Nesta região norte do Equador os espécimes (AMNH 23031, 119839, 

FMNH 16940, USNM 211052, 211053, 211054) podem ou não apresentar as listras claras na 

região anterior, mas o dorso é mais escuro que o observado nos espécimes do Golfo de 

Guayaquil. Em alguns, nota-se, inclusive, que a listra clara se estreita, ocupando somente a 

borda inferior da quarta fileira ou mesmo somente o ápice das escamas, que neste caso 

permanecem mais claros nesta posição (USNM 211052, 211054, Figura 66). Com este padrão 

foram examinados representantes de Muisne (MECN 2901), Narino (FMNH 165338), Cauca 

(AMNH 63564, FMNH 54967, 54968, 54969, 54970, 61665) e Valle de Cauca (KU 169953, 

USNM 151661, 151662, 151662, 151730, 267274, MVZ 68710), os quais apresentam um 

aspecto dorsal bastante semelhante (Figura 67). Estes espécimes estão distribuídos desde o 

nível do mar até aproximadamente 1800 metros de altitude, na vertente oeste da Cordilheira 

Ocidental.  
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Continuando a noroeste, na região de Antioquia observa-se que a coloração dos 

espécimes apresenta certa diferença da relatada acima. Embora sejam também mais melânicos 

(ver ventre a seguir) se assemelham no aspecto dorsal ao padrão que está amplamente 

distribuído, com as bordas das escamas menos acentuadas (FMNH 63783, Figura 68). Na foto 

de dois espécimes vivos procedentes de Medellin, por exemplo, somente o ápice das escamas 

dorsais é mais escuro (não as bordas), na altura das fossetas apicais. Além disso, as listras são 

bem nítidas na metade anterior do corpo, a primeira fileira dorsal é clara e nota-se em sua 

borda dorsal a presença de uma linha fina e clara situada principalmente na região anterior 

(Figuras 1 e 69).  

Ao norte de Antioquia, outro padrão denominado de ruthveni foi encontrado, nas áreas 

mais baixas da região de Sucre, na Colômbia (FMNH 17837) e ao longo do vale do rio 

Magdalena; ao redor da Sierra Nevada de Santa Marta, em Palomino, San Lorenzo e Pueblo 

Bello e San Sebastián de Rábago (até cerca de 2000 metros) (CAS 113895; MCZ 6521, 6554, 

6555, 6577, 46505; UMMZ 45591, 45597, 54594, 54595, 54955); La Concepcion, La Guajira 

(MCZ 6544-6547); Mérida (AMNH 13591, 13594, UMMZ 46622) e Carabobo (USNM 

217274, UMMZ 55886) os exemplares apresentam em maior freqüência as bordas escuras 

bem evidentes nas listras claras superiores, principalmente na região anterior do corpo e em 

alguns a listra clara inferior e fina (situada entre as fileiras um e dois, como no espécime de 

Antioquia) está presente de forma mais freqüente (Figuras 70 e 71). Na direção leste, ao longo 

da vertente oeste da Cordilheira de Mérida e da Costa, passando por localidades como Falcón, 

Yaracuy, Aragua, Distrito Federal, Miranda, Sucre, Monagas, Bolívar e também na vertente 

leste, nas áreas baixas da região de Cojedes, os espécimes mantém a listra clara superior, e as 

bordas escuras podem ou não se manter evidentes, assim como a listra clara inferior. Este 

padrão bastante evidente está presente também na região do Escudo das Guianas (AMNH 

60791, Figura 72A, B). Contudo, Myers e Donnely (2008) citam o registro de um espécime 
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coletado na região de Auyántepui, na Guiana Venezuelana (AMNH 61018) cujo dorso 

apresenta resquícios da listra clara lateral, mas as bordas escuras não são evidentes, nem 

mesmo a listra clara inferior. Em Roraima, há uma maior freqüência de espécimes com este 

padrão ruthveni, notável principalmente na região anterior do corpo (MZUSP 9784, 9968, 

10376, Figura 72C, D).  

Em Trinidad (AMNH 81456, 101305, Figura 73) e no Suriname (MZUSP 4547, 4548, 

4560, 4561, 4562, 4080, 4559, AMNH 97708, 97709, 104611, Figura 73), os espécimes 

analisados apresentam as listras claras, geralmente até a metade anterior do corpo e nesta as 

bordas escuras estão presentes, mas não de forma tão acentuada como nos espécimes de 

Roraima. Nestas regiões, os espécimes apresentam muita semelhança com o padrão boddaerti 

que está mais amplamente distribuído, como observado em outras regiões, como Bolívia, 

Brasil e Peru.  

Por fim, em Tobago, um último padrão, dunni, foi observado, no qual a coloração do 

dorso apresenta duas listras claras, uma superior e outra inferior; nesta localidade, 

especialmente as bordas escuras da região anterior do corpo não são destacadas como em 

Roraima ou Santa Marta, sendo na verdade quase imperceptíveis. Além disso, neste padrão a 

listra superior se estende até o final do corpo e a inferior, que consiste na coloração clara das 

fileiras um e dois, torna-se mais escura posteriormente com a cor do restante do dorso (Figura 

74). 

Com relação à distribuição dos padrões dorsais, o padrão boddaerti parece estar 

associado, de uma forma geral, às áreas baixas e úmidas presentes na Amazônia brasileira e 

peruana, nos brejos de altitude do Ceará; além destes, alguns registros pontuais para regiões 

mais secas e altas foram apontados para este padrão dorsal (Myers e Donnely, 2008). Os dois 

registros citados por Stuart (1941) para o estado da Bahia, Brasil (MCZ 2953, 3281, Figura 

63) que exibem este padrão, consistem nos registros situados mais ao sudeste da distribuição 
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do grupo. Entretanto, por esta procedência, Bahia, corresponder a uma área muito ampla e por 

não terem sido examinados outros espécimes desta região, qualquer inferência sobre o tipo de 

ambiente, bem como sua ocorrência, senão a região deve ser evitada. 

O padrão de Antioquia encontra-se restrito a esta região, embora apresente algumas 

semelhanças em relação aos padrões boddaerti, ruthveni e do N Equador S Colômbia, 

encontra-se isolado dos demais. Sua coloração dorsal não é facilmente visualizada em 

espécimes fixados, pois em outros exemplares examinados desta localidade (MPEG 18328, 

18329 e IB 8694, holótipo de Mastigodryas danieli, Figura 75) o dorso do corpo é 

praticamente unicolor ou apresenta somente indícios da listra clara superior.  

Já, o padrão ruthveni no qual as listras claras superiores apresentam bordas bastante 

evidentes, assim como a inferior, mais sutil e fina, ocorrem em maior freqüência na região de 

Santa Marta, Colômbia, no Escudo das Guianas (principalmente em Roraima), sendo também 

observada em Sucre e Carabobo, Miranda e Distrito Federal, no norte da Venezuela.  

O padrão dunni de Tobago consiste em um padrão diferenciado e restrito dos demais 

padrões. O padrão que é mais melânico e que as escamas possuem bordas mais escuras foi 

registrado para a área do norte do Equador até Valle de Cauca, na Colômbia e por fim, o 

padrão reticulatus presente nas áreas baixas do Golfo de Guayaquil, Equador apresenta até o 

momento uma distribuição mais restrita, assim como em Tobago.  

Apesar destas diferenças no padrão dorsal, foram examinados espécimes que 

apresentam formas intermediárias especialmente entre a área de ocorrência do padrão 

boddaerti e o ruthveni dificultando a atribuição dos espécimes a um ou outro padrão dorsal. 

Como exemplo, pode ser citado o holótipo de um dos táxons nominais associados a este 

grupo, Coluber fuscus (ANSP 5651, Figura 76), cuja procedência é “within 200 miles of 

Caracas (Republic of Colombia), Venezuela”. Este espécime não apresenta nenhum vestígio 

de listras e se enquadra na caracterização do padrão bodderti. Além disso, as listras podem 
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estar ausentes ou podem ser decorrentes da conseqüência da fixação. Entretanto, se o padrão 

ruthveni que apresenta duas listras, como em Santa Marta, estivesse presente, seria pelo 

menos visto na região anterior do corpo, onde é sempre bem evidente.  

Outro táxon nominal associado a este grupo de espécie, Herpetodryas rappii (BMNH 

1946.1.12.91, Figura 77) foi descrito por Günther em 1858 com base em uma série de 14 

espécimes provenientes de várias localidades na América do Sul. Entretanto, nesta série 

síntipo apenas um espécime adulto, procedente da Venezuela (coleção do Dr. Dyson) pode ser 

avaliado, já que os demais espécimes consistem entre jovens e filhotes. Este único adulto 

(BMNH 1946.1.12.91) não se enquadra na caracterização de nenhum dos padrões acima 

mencionados para este grupo, mas sim aos padrões que caracterizam o grupo pleei (ver a 

seguir). Dos 13 espécimes restantes desta série, seis foram analisados. Estes espécimes, 

jovens e filhotes, por outro lado, podem até representar algum dos padrões presentes dentro 

do grupo boddaerti, mas a verificação dessa afirmação torna-se complexa uma vez que se 

trata de um grupo de espécie que exibe mudança ontogenética no padrão dorsal. Além disso, 

os jovens e filhotes tanto do grupo boddaerti quanto pleei nesta porção norte da América do 

Sul, não são facilmente diferenciados. Somado a isso a procedência aproximada destes 

espécimes é bastante ampla, o que deixa ainda mais dúvidas quanto a identificação.  

O táxon nominal proveniente de Guayaquil, Equador, Herpetodryas reticulata Peters, 

1863 (ZMB 4504, Figura 78), ao contrário, representa claramente o padrão reticulatus do sul 

do Equador. Apresenta dorso unicolor e bordas mais escuras, especialmente no ápice das 

escamas.  

Da mesma forma, o táxon nominal cuja procedência é Tobago, Eudryas dunni Stuart, 

1933 (holótipo: MCZ 12071, parátipo: MCZ 12072, Figuras 79 e 80) representa claramente o 

padrão exibido pelos espécimes desta ilha. Apresenta as duas listras claras laterais das quais a 
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superior se estende até a região posterior do corpo e a inferior, visível na porção anterior do 

corpo tende a sumir posteriormente tornando-se escura como a coloração do dorso do corpo.  

Outro táxon nominal, Eudryas ruthveni Stuart, 1933, descrito com base em um 

holótipo e 23 parátipos (holótipo: UMMZ 54954, parátipos: UMMZ 54949-53, 54955, 55674, 

45591-97; MCZ 6521, 6544-47, 6554-55, 6577, 46505 (ex UMMZ 45594, Figura 81), 

provenientes da região de Santa Marta, representa perfeitamente o padrão ocorrente nesta 

região e em localidades situadas no Norte da América do Sul.  

Outro táxon nominal, Mastigodryas danieli (IB 8694, Figura 75), descrito por Amaral 

em 1934 representa sem margem de dúvida o padrão presente na região de Antioquia. No 

entanto, não se pode considerar a diagnose fornecida na descrição original do espécime, pois 

esta apresenta-se equivocada. O exame do holótipo depositado no Instituto Butantan (IB 

8694) demonstrou que, na verdade, estão presentes duas fossetas apicais facilmente 

visualizáveis na maioria de suas escamas e a cauda encontra-se quebrada na ponta. Além 

disso, o padrão dorsal observado em indivíduos vivos demonstra que as listras claras estão 

presentes.  

Eu observei que o ventre dos espécimes é claro de forma geral, exceto na região das 

gulares e das primeiras ventrais, que em muitos casos apresentam sinais do padrão dos 

filhotes, ou seja, é mais escuro. Neste caso, observa-se na região anterior do ventre a presença 

de várias manchas, pequenas e arredondadas mais claras, que em direção posterior 

desaparecem.  

Nas formas de Antioquia (danieli) e Tobago (dunni) a região anterior do corpo 

apresenta as fileiras um e dois claras, como o ventre, mas posteriormente se torna mais escura, 

como o restante da cor do dorso. Nas demais formas o ventre pode ser totalmente claro e 

imaculado, desde a cabeça, como no espécime de Santa Elena (AMNH 22099, Figura 64A-C), 

Guayaquil (MRT 1092, Figura 64D-F) e Isla de La Plata (KU 301093, Figura 65), no Equador 
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que representam o padrão reticulatus. Nos espécimes que representam o padrão do N do 

Equador e S da Colômbia, como em Pichincha e Esmeraldas (USNM 211052, 211054, Figura 

66) nota-se que as margens das escamas ventrais são mais escuras, promovendo um nítido 

contraste. Nos espécimes de Cauca e Valle de Cauca o ventre é manchado no início, como 

citado, e torna-se gradativamente claro na direção posterior do corpo, ao contrário do ventre 

todo escuro, com a mesma cor do dorso encontrado em alguns espécimes de danieli em 

Antioquia (FMNH 63783, Figura 68).  

�úmero de escamas supralabiais: a condição predominante neste grupo como um 

todo é de nove supralabiais dos dois lados da cabeça, mas assim como ocorre na maioria dos 

grupos, este número varia bastante, neste caso de sete a onze escamas em pelo menos um dos 

lados da cabeça.  

No trajeto que parte do Pantanal e segue até o nordeste do Brasil as variações neste 

caráter são as seguintes: no Mato Grosso do Sul, dos cinco espécimes, somente um apresenta 

7.4.5.6 e 8.4.5.6 em cada lado da cabeça (UFMT 1404) e os demais apresentam 9.4.5.6 dos 

dois lados (MZUSP 4434, UFMT 1397, 1408, 1416). Na amostra de Santa Cruz, Bolívia (N= 

14) somente um espécime varia em um dos lados, com 11.5.6.7 (UMMZ 69377), nos demais 

a condição que predomina é de 9.4.5.6 supralabiais. Na amostra de Loreto, Peru (N=37) 

somente seis apresentam variações em um dos lados, para 10.4.5.6 ou 10.5.6.7 ou 11.5.6.7 

(AMNH 52073, 52911, 53165, 55779, 53289, FMNH 56135), seis apresentam 10.4.5.6 ou 

10.5.6.7 nos dois lados (AMNH 55458, 55459, 55625, 55723, 55752, 55855) e os demais 

apresentam 9.4.5.6 nos dois lados da cabeça. Na amostra pertencente ao sul do Equador 

(N=12), um espécime apresenta 10.4.5.6 no lado esquerdo (KU 301093) e um apresenta 

10.4.5.6 dos dois lados da cabeça (AMNH 22099). Nos demais representantes a condição que 

predomina é de nove supralabiais. Na amostra do Norte do Equador, a mesma situação ocorre 

(N=15), quatro espécimes apresentam 8.3.4.5 em um dos lados (AMNH 23031, UMMZ 
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83707, USNM 211052, UMMZ 88958) e o restante apresenta 9.4.5.6 dos dois lados da 

cabeça. Em Narino, Cauca e Valle de Cauca (N=14) somente um exemplar apresenta 8.3.4.5 

no lado direito (FMNH 54968), e nos demais ocorrem 9.4.5.6. Dos onze espécimes de 

Antioquia, somente um apresenta 8.3.4.5 em um dos lados (UMMZ 132633) e os demais 

apresentam 9.4.5.6.  Na região de Magdalena, Colômbia, dos dezessete exemplares, um 

apresenta 8.3.4.5 do lado direito (UMMZ 45593) e um apresenta 10.5.6.7 também do lado 

direito (UMMZ 54955). Em La Guajira, na Colômbia os cinco espécimes analisados 

apresentam 9.4.5.6 dos dois lados da cabeça (MCZ 6521, 6544-6547) e nos espécimes de 

Mérida, Cojedes, Falcon, Yaracuy e Carabobo (N=8) todos apresentam 9.4.5.6 supralabiais. 

Em Aragua, Venezuela a mesma situação ocorre: os sete espécimes apresentam 9.4.5.6 

escamas. Na região do Distrito Federal (N=9) um exemplar varia entre 10.4.5.6 e 12.5.6.7 

(USNM 107895) e outro apresenta 10.5.6.7 dos dois lados (UMMZ 203985). Os demais 

possuem 9.4.5.6 dos dois lados. Em Miranda, Sucre e Monagas (N= 12) somente um 

espécime de Miranda apresenta variação, com 10.5.6.7 dos dois lados da cabeça (AMNH 

59433). Em Trinidad (N= 17) este número é também bastante constante, pois somente um 

espécime apresenta 8.3.4.5 dos dois lados da cabeça (KU 268652) e em Tobago (N=14) 

somente dois espécimes apresentam 10.5.6.7 em um dos lados da cabeça (KU 268651 e MCZ 

12071). Em Kartabo, Guiana, dos nove exemplares só um possui 10.5.6.7 em um dos lados 

(AMNH 44919) e na região de Demerara Berbice, ainda na Guiana, dos nove somente um 

também apresenta 10.5.6.7 em um dos lados (AMNH 152277). No Suriname (N=14), três 

apresentam variações em um dos lados da cabeça (AMNH 97709, MZUSP 4548, USNM 

11155) e um espécime apresenta 8.3.4.5 dos dois lados (MZUSP 4561). Os demais possuem 

9.4.5.6 dos dois lados da cabeça. No nordeste do Pará (N=47) quinze apresentam variações 

entre os lados da cabeça, cinco apresentam 10.5.6.7 dos dois lados e o restante apresenta 
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9.4.5.6 dos dois lados da cabeça. Nos quatro espécimes analisados para o Ceará (UFC 1348, 

UFPB 3996-3998) somente um apresenta 10.5.6.7 dos dois lados (UFPB 3998).    

No trecho que vai do Mato Grosso até o Oeste do Pará, as variações são as seguintes: 

dos seis espécimes do Mato Grosso, somente dois apresentam dez supralabiais em um dos 

lados da cabeça (UFMT 1637, 1638). Nos demais estão presentes nove escamas sendo que a 

quarta, quinta e sexta encontram-se em contato com a órbita (9.4.5.6).  Nos dois espécimes de 

UHE Cana Brava, Goiás, estão presentes 9.4.5.6 escamas e nos dois de Novo Progresso, Pará, 

variação ocorre em um dos lados nos dois indivíduos (CHUNB 35063, 33923). Na amostra do 

Tocantins (N=14), somente dois espécimes variam, um com dez escamas dos dois lados com 

a quinta, sexta e sétima escamas em contato com o olho (MZUSP 14435) e o outro com dez 

de um lado e onze do outro (MZUSP 14438). No leste do Pará a variação ocorre em seis dos 

onze exemplares, nos quais cinco apresentam 10.4.5.6 ou 10.5.6.7 em um dos lados somente 

(CHUNB 30420, 30421, MPEG 13394, 13417) e um apresenta 10.4.5.6 dos dois lados 

(MPEG 20739). No Oeste do Pará, dos 38 exemplares, um apresenta 8.4.5.6 do lado direito da 

cabeça (MZUSP 8207), dois apresentam 10.4.5.6 em um dos lados (MZUSP 5075, MPEG 

14992), e dois apresentam 10.5.6.7 e 11.5.6.7 em um dos lados (MZUSP 5082, 7298). Os 

demais apresentam a condição predominante, 9.4.5.6 escamas.  

Na ramificação que parte da Bolívia, a freqüência de dez escamas ou de números 

distintos entre um lado e o outro aumenta levemente. Dos doze espécimes somente 4 possuem 

9.4.5.6 (AMNH 22476, MZUSP 6447, USNM 123969, 280407) e dois apresentam 10.5.6.7 

dos dois lados da cabeça (AMNH 22500, 101842). Os seis outros exemplares apresentam 

variação nos dois lados da cabeça, entre 8 e 11 supralabiais em um dos lados (AMNH 22490, 

USNM 280403-06, 280408). Na amostra de Rondônia, dos sete espécimes, somente um varia 

em um dos lados para 10.5.6.7 (MZUSP 3203) e um apresenta 10.5.6.7 nos dois lados 

(CHUNB 22055), nos demais estão presentes 9.4.5.6 escamas sem variação. Na região do 
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Amazonas, dos cinco indivíduos, três apresentam 9.4.5.6, um apresenta 10.5.6.7 em um dos 

lados (MZUSP 8476) e um apresenta 11.5.6.7 em um dos lados também. Em Roraima, dos 

dezenove representantes, somente um apresenta 10.5.6.7 do lado esquerdo da cabeça e um 

apresenta nove supralabiais, porém com a terceira, quarta e quinta em contato com o olho 

(INPA 1279). Na região de Bolívar, Venezuela, dos oito indivíduos somente um apresenta 

8.3.4.5 nos dois lados (UMMZ 85273); o restante apresenta 9.4.5.6. 

A variação acima descrita não apresenta qualquer relação com idade ou sexo. Todavia, 

também não apresenta correlação com a geografia e portanto não corrobora, mas também não 

inviabiliza, a significativa variação no padrão de coloração descrito anteriormente. 

�úmero de escamas infralabiais: as infralabiais, assim com as supralabiais 

apresentam certa variação tanto inter quanto intra-específica. As variações neste caráter 

consistem de nove, dez ou onze infralabiais dos dois lados da cabeça ou somente em um 

deles, com as quatro, cinco ou seis escamas em contato com o primeiro par de geniais. 

Considerando as melhores amostras, nota-se que o número que predomina é de 10 infralabiais 

sendo as primeiras cinco escamas em contato com o primeiro par de geniais. Em Santa Cruz, 

na Bolívia, por exemplo, dos treze espécimes, somente um apresenta 9.1-4 dos dois lados da 

cabeça (UMMZ 69378), os demais apresentam 10.1-5 dos dois lados. Em Loreto, Peru 

(N=34) somente um exemplar apresenta 9.1-5 (FMNH 56112), os demais apresentam o 

caráter que predomina 10.1-5 dos dois lados. No sul do Equador (N= 11) a variação é 

levemente maior, pois dos doze espécimes seis possuem 9.1-4 ou 9.1-5 dos dois lados 

(USNM 211049, 211050, 211052, KU 84670, AMNH 22099, 28987) e somente três 

apresentam 10.1-5 dos dois lados da cabeça (AMNH 28984, 126612, CAS 8802). No norte do 

Equador (N= 12) a variação aumenta, pois alguns espécimes passam a apresentar oito 

infralabiais em pelo menos um dos lados da cabeça. Seis apresentam 9.1-5 (AMNH 13433, 

13590, 119839, USNM 211054, 285490, UMMZ 83707), 4 apresentam 10.1-5 dos dois lados 
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(AMNH 13589, MECN 2898, KU 142812, UMMZ 83705) e dois apresentam 8.1-4 e 8.1-5 

dos dois lados (USNM 211052, 211053).   Dos dez espécimes procedentes de Antioquia 

quatro apresentam 10.1-5 dos dois lados (IB 2749, MPEG 18328, FMNH 63764, 63766), 

cinco possuem 9.1-4 ou 9.1-5 (MPEG 18329, FMNH 63763, UMMZ 78270, 132633, USNM 

154018) e somente um (FMNH 63783) apresenta onze do lado direito com as primeiras seis 

escamas em contato com o primeiro par de geniais e dez do lado esquerdo, com as cinco 

primeiras em contato. Dos 17 espécimes procedentes de Magdalena, somente um possui11.1-

6 do lado esquerdo (MCZ 6555) e outro possui 11.1-6 dos dois lados. O restante apresenta 

10.1-5 dos dois lados da cabeça. Em Trinidad (N=17) doze representantes apresentam 9.1-4 

ou 9.1-5 e cinco apresentam 10.1-5 dos dois lados e, de forma semelhante, dos 14 de Tobago, 

metade apresenta 9.1-5 e metade 10.1-5 ou 10.1-6. No Suriname (N=14) somente cinco 

indivíduos possuem 9.1-5 infralabiais e o restante apresenta 10.1-5. No Pará observa-se uma 

predominância de 10 infralabiais, pois de 46 espécimes examinados para esta região, apenas 

cinco variam em um dos lados da cabeça (MPEG 2994, 14861, 16370, UFC 1267, 2038). O 

restante apresenta 10 infralabiais com as quatro ou cinco primeiras em contato com o primeiro 

par de geniais. 

Na ramificação do Mato Grosso até o Oeste do Pará, nas melhores amostras os 

espécimes apresentam uma predominância de dez infralabiais como em Palmas, Tocantins 

(N=11), onde somente três exemplares apresentam variação de 9 a 11 infralabiais em um dos 

lados da cabeça (MZUSP 14436, 14438, 15623). No Oeste do Pará (N= 11) somente um 

espécime apresenta 9.1-5 (MPEG 14960) e os demais apresentam 10.1-5 dos dois lados. No 

oeste do Pará (N=36) seis espécimes apresentam variação em um dos lados da cabeça ou dos 

dois lados (MZUSP 5142, MPEG 14989, 14992, MZUSP 5077, 5082, 5491).   

Por fim, no trecho da Bolívia até Bolívar na Venezuela, quatro dos doze presentes na 

Bolívia exibem 10.1-5 dos dois lados, demonstrando neste caso, que a condição que 



124 

 

predomina é de nove infralabiais e não dez. Já, a totalidade dos representantes de Rondônia 

possui 10.1-5 escamas dos dois lados.  Dos 18 espécimes de Roraima, somente dois também 

variam entre 8.1-4 e 9.1-5 em cada lado (MPEG 18267) e 10.1-5 e 11.1-5 (INPA 1281), os 

demais apresentam 10.1-5 dos dois lados. Na amostra de Bolívar, Venezuela (N=8), somente 

um exibe 9.1-4 dos dois lados (UMMZ 85273). 

Em suma, nota-se que embora a variação ocorra, esta se concentra ao longo da 

geografia entre nove e dez infralabiais. No entanto, é possível notar através das freqüências 

que a condição predominante é de dez infralabiais dos dois lados da cabeça, em quase que a 

totalidade da amostra. Dessa forma, assim como o número de supralabiais, o número de 

infralabiais não tem valor diagnóstico para os padrões de coloração aqui reconhecidos. 

�úmero de escamas temporais: as temporais consistem no caráter que mais varia 

dentro do gênero Mastigodryas, embora significância taxonômica tenha sido elucidada para 

uma das espécies do gênero (ver adiante no grupo pleei). Neste grupo, não há qualquer 

relação positiva entre o número de temporais anteriores e posteriores e o status taxonômico do 

grupo como um todo bem como de suas espécies. Existe, todavia, uma predominância de duas 

temporais anteriores e duas posteriores (2+2) na maioria das amostras. As variações, 

decorrentes de fusões ou divisões, tanto no sentido longitudinal quanto vertical podem 

resultar em 1+1, 1+2, 1+3, 2+1, 2+2, 2+3, 2+4 e 3+2, de um dos lados somente ou dos dois. 

Dentre toda a amostra, a do oeste do Pará se sobressai por apresentar uma homogeneidade 

notável em relação às demais amostras, pois de seus 21 espécimes somente um (MZUSP 

4784) apresenta 2+3 temporais do lado direito e os demais apresentam 2+2 invariavelmente. 

Já, na amostra do nordeste do Pará a variação é mais acentuada, pois de seus 27 

representantes que apresentam esta informação, somente dez possuem 2+2 e o restante varia 

entre 1+1, 1+2, 1+3, 2+3. Nas demais amostras esta variação é bastante acentuada.  
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�úmero de escamas ventrais: o número de ventrais neste grupo varia de 172 a 201 

escamas para a totalidade da amostra disponível. Considerado os sexos separadamente, a 

variação nas fêmeas está entre 174 e 201 escamas e nos machos as escamas variam de 172 a 

198.  

Avaliei a significância do dimorfismo sexual nas melhores amostras com intuito de 

verificar se este ocorre de forma homogênea dentro dos padrões detectados ao longo do 

transecto. A seguir apresento o resultado do Teste t para as amostras do transecto: Santa Cruz, 

Bolívia (Fêmeas: 189-199, X̅ 194.2±4.6, n=5; machos: 182-189, X̅ 184.7±2.6, n=8, t = 4.7, p 

= 0.001); Beni e Vacadiez (Fêmeas: 192-200, X̅ 198.1±1.6, n=7 machos: 185-194, X̅ 

188.7±4.1, n=4, t =4.3, p = 0.015); Loreto (Fêmeas: 182-196, X̅ 194.6±2.2, n=16; machos: 

180-186, X̅ 185.1±2.6, n=21, t = 9.1, p = 0.000); Imbabura-Pichincha (Fêmeas: 174-185, X̅ 

183.3±4.5, n=8; machos: 173-181, X̅ 175.5±3.0, n=21, t = 1.6, p = 0.003); Cauca-Valle de 

Cauca (Fêmeas: 184-195, X̅ 190.5±3.6, n=6; machos: 173-179, X̅ 175.1±2.4, n=6, t =8.5, p = 

0.000); Antioquia (Fêmeas: 179-186, X̅ 182.7±2.8, n=7; machos: 172-177, X̅ 174.0±2.4, n=6, 

t =5.3, p = 0.000); Magdalena (Santa Marta) (Fêmeas: 191-197, X̅ 194.2±2.5, n=5; machos: 

175-192, X̅ 186.8±4.7, n=11, t =3.1, p = 0.006); Aragua, Venezuela (Fêmeas: 193-201, X̅ 

197.0±5.6, n=2; machos: 184-192, X̅ 187.7±3.8, n=4, t =2.4, p = 0.071); Miranda e Distrito 

Federal (Fêmeas: 186-197, X̅ 191.5±4.6, n=4; machos: 182-190, X̅ 185.1±2.9, n=8, t =2.9, p = 

0.015); Monagas (Fêmeas: 191-193, X̅ 192.0±1.4, n=2; machos: 178-185, X̅ 181.7±3.3, n=4, t 

=4.0, p = 0.016); Roraima (Fêmeas: 180-194, X̅ 191.0±3.5, n=15 machos: 183-189, X̅ 

187.5±3.2, n=3, t =2.5, p = 0.022); Bolívar, Venezuela (Fêmeas: 186-193, X̅ 189.3±3.5, n=3 

machos: 179-188, X̅ 180.5±3.0, n=4, t =3.5, p = 0.016); Trinidad (Fêmeas: 185-190, X̅ 

190.5±3.5, n=6; machos: 179-184, X̅ 180.0±7.2, n=10, t =4.0, p = 0.000); Guiana (Fêmeas: 

182-198, X̅ 190.0±4.2, n=16; machos: 178-188, X̅ 182.0±3.2, n=6, t =4.1, p = 0.001); 

Suriname (Fêmeas: 187-192, X̅ 189.8±1.7, n=8; machos: 182-185, X̅ 183.0±1.4, n=5, t =7.3, p 
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= 0.000); Oriximiná, oeste do Pará (Fêmeas: 187-196 X̅ 192.4±2.8, n=12 machos: 179-186, X̅ 

182.1±2.4, n=8, t =8.3, p = 0.000); NE do Pará: Augusto Corrêa, Viseu e Bragança (Fêmeas: 

192-197, X̅ 194.7±2.3, n=10; machos: 181-187, X̅ 184.4±1.9, n=13, t =11.5, p = 0.000); 

Palmas, Tocantins (Fêmeas: 194-200 X̅ 196.6±2.6, n=5 machos: 185-200, X̅ 187.8±2.0, n=9, t 

=6.9, p = 0.000). 

Considerando que para algumas amostras o número de machos e fêmeas não é 

equivalente e que muitas vezes o número de espécimes no total é baixo, a não significância de 

dimorfismo sexual neste caso, pode ser decorrente deste problema amostral, ou pode ser que 

mesmo com a inclusão de novos espécimes estes valores do teste t se mantenham, 

demonstrando que existe um mosaico ao longo da distribuição do grupo ou da espécie. 

As médias do número de ventrais resultantes quando plotadas em um diagrama Dice-

Leraas (Tabela 21 e Figuras 82 e 83) demonstram que, nas fêmeas, ocorre uma leve 

diminuição no número de ventrais a partir de Santa Cruz, Beni e Rondônia, em Loreto e 

Guayas, sendo mais baixas em Pichincha, onde ocorre o padrão N Equador S Colômbia. Esta 

amostra de Pichincha apresenta média distinta da amostra de Cauca-Valle de Cauca (que 

apresenta o mesmo padrão dorsal) para as fêmeas, mas não é diferente nos machos. Esta 

amostra de Cauca, por sua vez se diferencia da amostra de Antioquia (danieli) através da 

média das fêmeas, mas, novamente, não através da média dos machos, onde as amostras de 

Pichincha, Cauca e Antioquia estão sobrepostas. Entre as médias de Antioquia e Magdalena 

(ruthveni) observa-se uma nítida descontinuidade, sem sobreposição de valores em amostras 

próximas geograficamente em nenhum dos sexos. A partir de Magdalena as médias, embora 

levemente menores, se mantêm altas em Aragua, Distrito Federal e Monagas, 

comparativamente às amostras de Pichincha, Cauca e Antioquia. Já, a partir de Roraima e 

Bolívar, as médias das fêmeas começam a cair novamente e este resultado é muito 

interessante, pois externamente os espécimes de Roraima são muito semelhantes aos 
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espécimes de Magdalena (Santa Marta) e Distrito Federal. Nota-se que um leve aumento 

ocorre na média das ventrais dos machos entre Bolívar e Trinidad (padrão boddaerti), no 

entanto, esta não é tão diferenciada quanto à observada em Tobago (padrão dunni). Para as 

fêmeas, por exemplo, a amostra de Tobago não apresenta sobreposição em relação à amostra 

de Trinidad, e apesar de seu limite mínimo estar quase sobreposto ao limite máximo da 

amostra de Trinidad para os machos, é ainda assim bastante diferenciada. Da mesma forma, a 

média das fêmeas da amostra de Tobago é diferente da amostra da Guiana e esta última se 

assemelha mais às amostras do Suriname, Oriximiná e NE do Pará, onde está presente o 

padrão boddaerti.  

De uma forma geral, o número de ventrais oferece evidências bastante informativas 

em relação a alguns padrões morfológicos. Os valores das fêmeas são, neste caso, mais 

informativos que os valores dos machos. As médias mais altas estão distribuídas nas áreas 

mais elevadas do norte da América do Sul, nos espécimes que apresentam o padrão ruthveni, 

como em Santa Marta, Aragua, Distrito Federal e Miranda. Estes valores são distintos 

daqueles ocorrentes em Roraima e Bolívar, aos quais se assemelham mais externamente. 

Estas últimas amostras, por outro lado, apresentam maior congruência de médias com as 

amostras da Guiana, Suriname Brasil, que exibem o padrão boddaerti. Na amostra de 

Antioquia, onde o padrão danieli está presente há uma quebra significativa em relação a 

amostra de Magdalena (ruthveni). Por outro lado, há uma sobreposição da amostra de 

Antioquia em relação às amostras situadas mais ao sul, de Cauca e Pichincha, representadas 

pelo padrão N Equador S Colômbia. 

�úmero de escamas subcaudais: o número de subcaudais neste grupo varia de 90 a 

128 escamas. Não foi detectado dimorfismo sexual em nenhuma amostra dentro deste grupo. 

Ainda assim, a análise foi realizada com os sexos separados para fins de comparação no 

padrão de variação de machos e fêmeas e nos diagramas Dice-Leraas foram realizadas duas 
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análises, uma com os sexos separados e outra com ambos agrupados. A vantagem de reunir os 

dois sexos consiste em reunir uma amostra mais robusta, uma vez que a quebra de cauda é 

freqüente neste gênero, o que diminui significativamente o número de espécimes disponíveis. 

As localidades estão ordenadas da mesma forma que para as ventrais.  

A seguir são apresentados os resultados do Teste t para avaliar o dimorfismo para as 

amostras dentro do grupo boddaerti. Santa Cruz: (Fêmeas: 97-117 X̅ 102.4±8.2, n=5; machos: 

96-106, X̅ 101.1±4.1, n=8, t = 4.7, p = 0.732); Beni-Vacadiez: (Fêmeas: 97-101, X̅ 98.5±1.5, 

n=6; machos: 101-109, X̅ 104.3±4.1, n=3, t = - 2.35, p = 0.128); Rondônia: (Fêmeas: 97-104, 

X̅ 100.5±4.9, n=2; machos: 104-108, X̅ 106.0±2.8, n=2, t = - 1.36, p = 0.306); Loreto: 

(Fêmeas: 94-112 X̅ 102.1±5.2, n=16; machos: 99-109, X̅ 102.4±5.4, n=21, t = -0,13, p = 

0.890); Guayas: (Fêmeas: 103-108 X̅ 104.8±1.9, n=7; machos: 106-112, X̅ 108.0±3.4, n=3, t 

= -1.88, p = 0.097); Pichincha (Fêmeas: 99-111, X̅ 103.6±6.4, n=3; machos: 96-106, X̅ 

102.0±3.8, n=5, t = 0.47, p = 0.654); Cauca-Valle de Cauca: (Fêmeas: 99-111, X̅ 103.7±2.8, 

n=4; machos: 101-105, X̅ 103,2±1.6, n=5, t = 0.36, p = 0.727); Antioquia: (Fêmeas: 98-116, 

X̅ 105.2±7.2, n=5; machos: 105-109, X̅ 107.0±2.0, n=3, t = - 0.40, p = 0.697); Magdalena: 

(Fêmeas: 115-125, X̅ 118.3±4.1, n=8; machos: 108-120, X̅ 116.1±3.9, n=9, t = 1.15, p = 

0.267); Aragua: (Fêmeas: 119-120, X̅ 119.5±0.7, n=2; machos: 114-118, X̅ 116.6±2.3, n=3, t 

= 1.60, p = 0.206); Miranda-Distrito Federal: (Fêmeas: 112-124, X̅ 115.5±6.1, n=4; machos: 

117-123, X̅ 117.7±4.3, n=7, t = - 0.70, p = 0.499); Monagas-Sucre: (Fêmeas: 92, n=1; 

machos: 103-108, X̅ 105.6±2.5, n=3); Roraima: (Fêmeas: 92-106, X̅ 101.5±4.8, n=9; machos: 

103-108, X̅ 106.0±2.6, n=2, t = - 1.47, p = 0.171); Bolívar: (Fêmeas: 99, n=1; machos: 102-

107, X̅ 104.0±2.6, n=3, t = - 1.63, p = 0.243); Trinidad: (Fêmeas: 102-123, X̅ 110.0±8.8, n=5; 

machos: 99-120, X̅ 110.0±6.0, n=9, t = 0.00, p = 1.000); Tobago: (Fêmeas: 121-123, X̅ 

122.0±1.4, n=2; machos: 120-128, X̅ 122.8±2.8, n=6, t = - 0.38, p = 0.716); Guiana: (Fêmeas: 

96-109, X̅ 103.5±4.3, n=15; machos: 99-111, X̅ 104.3±4.7, n=6, t = - 0.37, p = 0.713); 
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Suriname: (Fêmeas: 93-106, X̅ 99.6±5.3, n=6; machos: 98-107, X̅ 103.4±3.7, n=5, t = - 1.31, 

p = 0.222); Oriximiná: (Fêmeas: 97-118, X̅ 103.3±6.0, n=10; machos: 102-109, X̅ 105.5±2.2, 

n=7, t = - 0.94, p = 0.362); NE do Pará: (Fêmeas: 95-111, X̅ 100.3±6.0, n=8; machos: 90-106, 

X̅ 99.3±4.4, n=12, t = 0.44, p = 0.662); Palmas: (Fêmeas: 97-106, X̅ 102.6±4.9, n=3; machos: 

96-110, X̅ 103.6±4.8, n=8, t = - 0.29, p = 0.778). 

As médias do número de subcaudais ao longo do transecto deste grupo revelam um 

padrão muito semelhante ao das ventrais, e mais uma vez os valores das fêmeas oferecem 

uma melhor evidência que os machos. A mesma quebra entre as amostras de Antioquia 

(danieli) e Magdalena (ruthveni) ocorre, sendo muito bem visualizada no diagrama Dice-

Leraas das fêmeas e de ambos os sexos (Figuras 82 e 83). Além disso, observa-se claramente 

que as maiores médias estão presentes nas áreas altas do norte da América do Sul, como em 

Magdalena, Aragua, Distrito Federal e Miranda, amostras estas que exibem o padrão ruthveni. 

Estes valores altos ocorrem também em Tobago, no padrão dunni, o qual se demonstra 

bastante diferenciado de sua amostra adjacente de Trinidad, com padrão boddaerti. Em 

relação às demais amostras, observa-se que em Loreto (boddaerti) a média não diminui como 

nas ventrais, mas sim sofre um leve aumento em relação às amostras de Santa Cruz, Beni, mas 

esta média de Loreto é inferior e diferenciada da amostra de Guayas que exibe o padrão 

reticulatus. Novamente para esta variável nota-se que a média da amostra de Pichincha é 

menor e neste caso sobreposta a amostra de Cauca que juntas exibem o padrão Norte do 

Equador Sul da Colômbia. A amostra de Antioquia (danieli), neste caso, se sobrepõe a estas 

duas últimas, assim como demonstrado para as ventrais. Nas amostras da Guiana, Suriname, 

Oriximiná, nordeste do Pará e Palmas as médias se mantém mais ou menos homogêneas e 

nestes casos, todos exibem o padrão mais amplamente distribuído, boddaerti.  

Hemipênis: um padrão hemipeniano constante foi observado nos espécimes que 

exibem o padrão dorsal de coloração mais amplamente distribuído dentro do grupo, 
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boddaerti, no padrão danieli de Antioquia e no padrão dunni de Tobago. Nestes indivíduos, o 

hemipênis é unilobado, não captado com sulco espermático centrolinear, e apresenta duas 

regiões distintas e com tamanhos semelhantes, o corpo e o lobo. O corpo exibe na metade 

proximal uma área basal nua e na metade distal espinhos levemente diferenciados, que são 

homogêneos em tamanho nas duas faces do órgão. Ventralmente a estes espinhos mais 

diferenciados ocorrem aproximadamente três fileiras de espinhos levemente menores, 

dispostas horizontalmente ao redor do corpo antes da área basal nua. Gradativamente em 

direção distal, os espinhos são substituídos por cálices papilados distribuídos 

homogeneamente, formando o lobo. Dentro deste padrão, notam-se algumas diferenças na 

forma do órgão, sendo que em alguns espécimes ocorre uma leve constrição entre a região 

mais distal do corpo e o lobo. Da mesma forma, observa-se que os hemipênis variam quanto 

ao tamanho da região basal nua, mas estas variações não são significativas e estão mais 

atreladas à variação individual ou a eventuais artefatos de preparação. Na amostra de dunni 

também foram analisados hemipênis com espinhos levemente maiores nas laterais do sulco 

espermático (USNM 195126), no entanto, estas diferenças são quase imperceptíveis. 

Este padrão hemipeniano (Figuras 84 a 86) está presente nos seguintes indivíduos 

examinados com padrão boddaerti: Brasil (Reserva Ducke, Manaus, MZUSP 8490; Mucajaí 

MZUSP 9784; Colônia Confiança, MZUSP 9968; Boa Vista, MZUSP 10376; Dom Eliseu, 

MPEG 14961; Oriximiná, MZUSP 5077), Suriname (Langamankondre, MZUSP 4080, 4559), 

Trinidad (Maracas, USNM 166684; Nariva, USNM 166685, KU 268652) e Venezuela 

(Carabobo, USNM 217214); padrão dunni: Tobago (Saint John, USNM 195126, 228089; 

FMNH 218534) e no padrão danieli: Colômbia (Antioquia, MPEG 18328; MHUA 14100, 

14379).  

No padrão “ruthveni”, presente em Santa Marta, Roraima e em algumas localidades do 

norte da Venezuela, o padrão hemipeniano (Figura 87A, B, C), embora exiba o mesmo 
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aspecto geral do descrito acima, apresenta algumas diferenças consistentes em alguns 

espécimes. Um espécime procedente de Santa Marta (UMMZ 45597, parátipo de Eudryas 

ruthveni) os espinhos da região proximal do corpo, laterais ao sulco espermático são maiores 

que o observado nos demais espécimes com este padrão dorsal, como por exemplo, em 

Roraima (MZUSP 9784, Mucajaí; MZUSP 9968, Colônia Confiança, Figura 84) e Carabobo 

(USNM 217214, Figura 87B). Além disso, a base do órgão apresenta alguns espículos, não 

encontrados nos demais representantes. Em outro espécime, de Karanambo, Guiana (AMNH 

60791, Figura 87C), o hemipênis, apesar de ser mais longo comparativamente, apresenta 

também espinhos mais diferenciados como no espécime de Santa Marta, embora mantenha as 

características gerais presentes no restante da amostra.  

Um padrão hemipeniano distinto foi observado em espécimes que exibem o padrão 

reticulatus, presente no sul do Equador, na região do Golfo de Guayaquil e Isla de La Plata. O 

aspecto geral do órgão é semelhante ao observado no padrão boddaerti acima descrito, mas os 

espinhos da metade distal do corpo são mais diferenciados, finos e longos e estão mais 

concentrados na porção distal do corpo e em decorrência disso a área basal nua é mais longa 

(KU 301093, USNM 211050, Guayas, Figura 87D).  

Na região norte do Equador (N Equador S Colômbia), a morfologia hemipeniana é 

também diferenciada do padrão reticulatus e do padrão que está amplamente distribuído 

(Figura 88). O hemipênis apresenta um tamanho maior, pois o lobo é mais longo que o corpo 

(porção com espinhos e nua). Além disso, os espinhos, diferenciados, são mais esparsos e 

maiores nas laterais da face sulcada e menores na porção lateral ao sulco e na face assulcada. 

Esta morfologia foi observada em espécimes provenientes do norte do Equador, como em 

Esmeraldas (USNM 211054), Pichincha (USNM 211052); na Colômbia, em Cauca (FMNH 

54970) e Valle de Cauca (Lago Calima, KU 169953). No entanto, no espécime de Cauca 
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(FMNH 54970), os espinhos não são tão diferenciados, e são na verdade, semelhantes em 

tamanho. 

De uma forma geral, foram encontrados quatro padrões hemipenianos que apresentam 

correspondência com os padrões dorsais comentados anteriormente. O primeiro representado 

pelo padrão boddaerti, danieli e dunni, o segundo presente nos representantes do padrão 

ruthveni, o terceiro presente no padrão reticulatus e o quarto nos representantes do padrão do 

N Equador S Colômbia. Entretanto, vale ressaltar que a morfologia hemipeniana encontrada 

em “ruthveni” é representada somente por um hemipênis, examinado no parátipo de Eudryas 

ruthveni, e nenhum outro órgão procedente desta mesma localidade foi examinado. O 

hemipênis de um espécime procedente de Carabobo (USNM 217214) considerado dentro 

deste padrão ruthveni não apresenta os espinhos basais tão diferenciados, neste caso se 

assemelhando mais aos que apresentam o padrão boddaerti ou danieli. 

Variação quantitativa: Não foi detectado dimorfismo sexual para o comprimento do 

corpo e da cauda dentro deste grupo. Aparentemente o tamanho dos representantes deste 

grupo é razoavelmente homogêneo, no entanto, quando estas variáveis são plotadas no 

diagrama Dice-Leraas, o resultado é muito semelhante ao observado para as variáveis 

discretas, como ventrais e subcaudais (Figura 83). Nestes diagramas observa-se que as médias 

tanto do comprimento do corpo quanto da cauda aumentam a partir de Santa Cruz, Beni e 

Rondônia e em Loreto começam a se estabilizar até que iniciam uma diminuição, sendo que o 

valor mínimo mais inferior está presente na amostra de Pichincha, da mesma maneira que as 

ventrais e subcaudais. Os valores da amostra de Cauca são semelhantes aos de Pichincha e as 

duas apresentam uma sobreposição aos valores da amostra de Antioquia, no entanto, nesta 

estes valores máximos são maiores. É interessante ressaltar que ao contrário do exibido nos 

gráficos das ventrais e subcaudais, a quebra observada não está situada entre Antioquia e 

Magdalena, mas sim entre esta última e Aragua, o que indica que as médias das variáveis 
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contínuas da amostra de Magdalena são inferiores às médias de outras amostras presentes em 

áreas altas, e inferiores às médias de Antioquia. Entretanto, existe uma quebra clara nestes 

diagramas, situada entre as amostras de Magdalena e Aragua; a partir desta última, para a 

variável comprimento do corpo, as médias variam mas com notável sobreposição, sendo que a 

que mais se diferencia é a de Palmas, com média inferior às demais. Em relação ao 

comprimento da cauda, a média da amostra de Trinidad é nitidamente inferior às médias de 

Aragua, Distrito Federal, Monagas e Bolívar e apresenta uma leve sobreposição à média de 

Tobago (que para esta variável, não se diferencia das demais amostras). Convém ressaltar que 

a variação entre as médias das diferentes amostras pode ser decorrente de limitações 

amostrais, da quebra de cauda.   

Além dos diagramas Dice-Leraas que fornecem a amplitude da amostra e o intervalo 

de confiança da média, discutidos acima, apresento neste tópico três análises exploratórias 

dentro do grupo sul-americano de boddaerti. As análises empregadas são de PCA e DA para 

as variáveis contínuas e de Kruskal Wallis para as variáveis discretas ou descontínuas. 

As análises de componentes principais (Figuras 89 e 90 e Tabela 22 e 23) e 

discriminante (Figuras 91 a 94) não foram informativas na diferenciação das espécies deste 

grupo, em ambos os sexos. Para as fêmeas o primeiro componente principal repondeu por 

88% e o segundo por 7% da variância com pesos relativamente equivalentes para as variáveis 

Cco, Ccab e Cfoc e levemente inferior para o CC. Para os machos o primeiro componente 

respondeu por 89% e o segundo por 7% com pesos semelhantes aos das fêmeas. Mesmo 

considerando algumas tendências, como por exemplo, em reticulatus, como no gráfico das 

fêmeas, os pontos no gráfico de dispersão encontram-se sobrepostos.  

Na análise discriminante a primeira função canônica respondeu por 68%, a segunda 

por 22% e a terceira por 8% para as fêmeas. Para os machos, a primeira função canônica 

respondeu por 59%, a segunda por 28% e a terceira por 13% (Figuras 91 a 94). Os pontos no 
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gráfico de dispersão de ambos os sexos encontram-se sobrepostos, especialmente em 

boddaerti, talvez devido ao seu número de espécimes, bastante elevado e distinto do número 

amostral das outras espécies (por ser mais abundante que as demais). Contudo, nota-se que há 

uma tendência de ruthveni se diferenciar de boddaerti, entretanto alguns pontos isolados da 

nuvem de ruthveni se encontram no oposto do gráfico. A dispersão destes pontos pode 

representar indivíuos com tamanhos mais diferenciados, sendo neste caso decorrente de 

variação etária. Da mesma forma, observa-se uma tendência em ambos os sexos de M. sp N 

Equador S Colômbia se diferenciar em relação às amostras de ruthveni e de reticulatus, 

mesmo apresentando pontos isolados como citado acima. Para as demais espécies observa-se 

que as nuvens de pontos estão sobrepostas sem diferenciação, e assim como em ruthveni todas 

possuem pontos isolados no gráfico.  

Os valores de classificação neste caso são muito baixos (Tabela 24 e 25), com exceção 

de M. reticulatus que apresentou 75% dos espécimes classificados corretamente. Para as 

demais espécies os valores são baixos, 52,7% dos espécimes foram classificados corretamente 

em M. boddaerti, 44,4% em M. ruthveni, 40,0% em M. sp, 33,3% em M. dunni, 15,4% e M. 

sp norte do Equador ao sul da Colômbia e nenhum indivíduo de M. danieli foi corretamente 

classificado. Os valores de re-classificação são neste caso menores ainda sendo melhor em M. 

reticulatus onde 62,5% dos indivíduos foram corretamente classificados (Tabela 24 e 25). 

Neste caso, M. boddaerti que apresentou 50% das fêmeas corretamente classificadas para os 

machos apresentou somente 28,6%. As melhores classificações neste caso foram em M. dunni 

com 62,5% de seus espécimes classificados e M. sp norte do Equador ao sul da Colômbia com 

63,6%. As demais espécies foram, assim como nas fêmeas, mal classificadas sendo M. 

ruthveni com 45,2% e M. reticulatus com 33,3%. M. danieli não foi incluída nesta análise por 

motivo amostral. Os valores de re-classificação são baixos e em conjunto com os valores das 
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fêmeas demosntram que estas variáveis contínuas não são informativas para este grupo, 

embora o emprego de mais variáveis possa alterar o resultado obtido. 

Ao contrário dos resultados das variáveis contínuas, as discretas se demonstraram mais 

informativas para a separação das espécies. No teste de Kruskal Wallis significância foi 

encontrada para as variáveis ILd, ILe, V e SC das fêmeas (Tabelas 26 e 27) e ILd, ILe, Td. 

post Te. post. dos machos (Tabelas 28 e 29). Se as mesmas variáveis de ambos os sexos forem 

avaliadas através dos diagramas Dice-Leraas (Figuras 95 e 96) nota-se que as infralabiais dos 

dois lados diferenciam M. boddaerti e M. ruthveni de M. sp do norte do Equador (Pichincha 

no gráfico) e de M. reticulatus, embora haja uma leve sobreposição em um dos lados com M. 

reticulatus, principalemente nas fêmeas. Para os machos as temporais posteriores do lado 

direito são informativas na separação de M. dunni e M. danieli em relação à M. sp do norte do 

Equador, M. boddaerti, M. ruthveni e M. sp, e as do lado esquerdo são úteis na diferenciação 

de M. danieli, M. dunni e M. sp das demais. Com relação ao número de ventrais observa-se 

que as fêmeas são mais informativas, pois uma separação nítida ocorre entre M. sp norte do 

Equador ao sul da Colômbia, M. danieli e M. sp de M. boddaerti, M. dunni e M. ruthveni, e 

somente M. reticulatus ocorre sobreposição com os dois conjuntos, devido a sua maior 

amplitude. No gráfico dos machos a diferenciação não é tão nítida devido a maior amplitude 

de M. reticulatus e M. danieli, porém nota-se diferenças significativas entre M. sp norte do 

Equador ao sul da Colômbia e M. sp em relação à M. boddaerti, M. dunni e M. ruthveni. Para 

as subcaudais nota-se claramente a diferença entre M. dunni e M. ruthveni em relação aos 

demais, embora M. reticulatus apresente uma maior amplitude nos valores dos machos. 

 

SUMÁRIO DA VARIAÇÃO DO GRUPO SUL-AMERICA�O DE BODDAERTI: a análise da morfologia 

externa e hemipeniana bem como estatística deste grupo permite que seis espécies sejam 

reconhecidas, M. boddaerti (Sentzen, 1796), M. danieli Amaral, 1934, M. dunni (Stuart, 
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1933), M. sp norte do Equador ao sul da Colômbia, M. reticulatus (Peters, 1863) e M. 

ruthveni (Stuart, 1933). Embora algumas diferenças tenham sido abordadas em relação à 

amostra de Boyacá, nenhuma decisão taxonômica foi tomada (ver adiante).  

As análises de PCA e DA, embora forneçam algumas evidências, não se 

demonstraram significativas para a separação das espécies, indicando que as variáveis 

contínuas não são muito informativas neste grupo. Já, a análise univariada de Kruskal Wallis 

para as variáveis discretas revelou algumas diferenças que corroboram a análise morfológica 

e, além disso, apresenta indícios de separação entre M. boddaerti e M. danieli.  

Stuart (1941) ao discorrer sobre a variação dentro de M. boddaerti citou que a 

população de Medellín não se intergradava com a população de Santa Marta (a intergradação 

neste caso ocorria somente com as populações do leste) e se encontrava isolada do restante da 

amostra, devido talvez às condições mais áridas. Desta maneira, Stuart considerou a amostra 

de Antioquia como pertencente à Dryadophis boddaerti boddaerti, pois embora tivesse 

mencionado que as populações andinas apresentavam algumas incongruências em relação à 

M. boddaerti, não as diferenciou de fato do restante da amostra, sendo mantidas em M. 

boddaerti. Assim sendo, M. boddaerti passou a ser considerada como uma espécie 

amplamente distribuída tanto na porção cisandina quanto transandina.   

Através do reconhecimento de três espécies andinas, M. danieli, M. sp N Equador S 

Colômbia e M. reticulatus no presente trabalho, M. boddaerti passa a apresentar distribuição 

somente cisandina (Figura 97). Mesmo que M. danieli apresente pouco suporte morfológico 

(hemipeniano) e estatístico para que seja mantida como uma espécie plena em relação à M. 

boddaerti, está completamente isolada do restante desta amostra. Ainda assim, caso os 

espécimes desta amostra fossem considerados co-específicos a boddaerti seriam os únicos 

com distribuição transandina e em regiões altas, com cerca de 2000 metros de altitude, 

enquanto a maioria das amostras do grupo boddaerti ocorre em áreas mais baixas e úmidas, 
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com algumas exceções. Myers e Donnely (2008) citam que Mastigodryas boddaerti parece 

ser uma espécie de áreas baixas que invadiu, em alguns casos, áreas altas, mas de forma 

pontuada, pois somente um espécime foi por eles registrado para o Auyán plateau, na 

Venezuela, a 2200 metros de altitude, enquanto que os demais foram encontrados a menos de 

500 metros de altitude. 

 

Mastigodryas boddaerti (Sentzen, 1796) 

Coluber Seba, 1742: 67, fig. 1-2, sem localidade-tipo. 

Coluber Boddaerti Sentzen, 1796: 59, localidade tipo: desconhecida. 

{Coluber. [Natrix.]} Boddaerti: Merrem, 1820: 110, menção a um espécime do 

Suriname. 

Herpetodryas Boddaerti: Schlegel, 1837: 185-186, menção a um espécime do 

Suriname; Duméril e Bibron, 1854: 210-211. 

Herpetodrys (Eudryas) Fitzinger, 1843, refere-se à Herpetodryas Boddaerti de 

Schlegel como espécie-tipo. 

Coluber fuscus Hallowell, 1845, localidade-tipo: “Republic of Columbia, within two 

hundred Miles of Caracas” 

Drymobius boddaerti: Amaral, 1925, parte. 

Drymobius boddaertii: Schmidt, 1932: 162. 

E[udryas]. b[oddaerti]. boddaertii: Stuart, 1933: 2, parte. 

Dryadophis boddaerti boddaerti: Stuart, 1941: 66, parte. 

Dryadophis boddaerti boddaerti: Nicéforo-Maria, 1942: 89, parte. 

Dryadophis boddaerti ruthveni: Shreve, 1947:529. 

Dryadophis boddaerti boddaerti: Roze, 1957: 191. 

Dryadophis boddaertii: Roze, 1958: 264; Roze, 1966: 120, parte. 

Mastigodryas boddaerti: Peters e Orejas-Miranda, 1970: 192, nova combinação. 

Mastigodryas boddaerti boddaerti: Pérez-Santos e Moreno, 1988: 241-242, 

parte. 

Mastigodryas boddaerti boddaerti: Murphy, 1999: 185-186. 

M [astigodryas]. b[oddaerti]. boddaerti: Tipton, 2005: 183. 
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LOCALIDADE TIPO: embora Sentzen (1796) tenha cunhado o nome Coluber boddaerti, não 

forneceu dados acerca da localidade e do material tipo (ver item a seguir). Contudo, o nome 

passou a ser usado por autores subseqüentes, como Merrem em 1820, que utilizou 

Boddaertische e Boddaerti para se referir a um segundo espécime (o primeiro seria o de 

Sentzen) procedente do Suriname (imprimis in Surinamo), embora tenha reportado a espécie 

para a “America Meridionali”. Kornacker (1999) ao se referir a localidade tipo desta espécie 

citou “200 miles of Caracas, Colombia?, Venezuela”. Entretanto, esta localidade tipo se 

refere, na verdade, a localidade de Coluber fuscus, um sinônimo de M. boddaerti para o qual 

Kornacker não faz nenhuma menção a este respeito. Além disso, Hallowell (1845) ao 

descrever Coluber fuscus citou “Republic of Columbia, within two hundred Miles of 

Caracas”, referindo-se a um raio de 200 milhas a partir de Caracas. De todo modo, esta 

localidade deixa muitas dúvidas, pois um raio de 200 milhas ou 321.8 Km a partir de Caracas 

representa uma grande amplitude na distribuição, e pode, dependendo da direção, se referir a 

outras formas como ruthveni, por exemplo. Considerando a variação e os limites desta espécie 

e que a procedência dada por Merrem (1920) é a mais precisa (Suriname) depois de Sentzen 

(1796) (também citada por outros autores) e anterior a Hallowell (1843), restrinjo a localidade 

tipo de Mastigodryas boddaerti para a região de Langamankondre, Marowijne no Suriname e 

designo um neótipo para que seja associado a esta, evintando desta forma que localidades 

imprecisas sejam referidas a esta espécie deixando margens de dúvida. 

 

MATERIAL TIPO: o neótipo aqui designado representa um macho, adulto, coletado entre 15 a 

30 de agosto de 1965 por B. Malkin em Langamankondre, Marowijne no Suriname, 05º 41’N, 

54º 02’ W, depositado no Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo (MZUSP) sob o 

número MZUSP 4559. O hemipênis do lado direito deste exemplar está preparado e 

armazenado sob o mesmo número na coleção de hemipênis da mesma Instituição. Além deste 
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espécime, estão presentes nesta coleção outros seis exemplares (um macho e cinco fêmeas) 

desta mesma procedência, aparentemente procedentes da mesma campanha de coleta, pois 

apresentam a mesma data de coleta e coletor. 

 

DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA: esta espécie é a mais amplamente distribuída dentro do grupo 

sul-americano de boddaerti, ocorrendo na Bolívia, na região sul do Peru, ao longo da calha do 

rio Ucayali, em toda a porção oeste do Brasil, nos estados do Amapá, Amazonas, Ceará, 

Goiás, Tocantins, Mato Grosso, Pará, Roraima, Rondônia, com dois registros isolados na 

Bahia (sem localidade precisa), na porção leste da Venezuela, nos estados de Bolívar, 

Cojedes, Monagas, Nueva Esparta, San Juan de Colon, Sucre e Trinidad (Figura 97). A 

princípio, esta espécie habita áreas úmidas e baixas, no entanto, como demonstrado podem 

ocorrer alguns registros pontuais em regiões mais altas e mesmo mais secas. 

 

DESCRIÇÃO E VARIAÇÃO: rostral mais larga do que alta, duas nasais, duas pré-oculares, tão 

largas quanto longas, frontal, supra-oculares e parietais duas vezes mais longas do que largas, 

parietais mais estreitas posteriormente, uma loreal presente, mais longa do que alta, uma pré-

ocular, visível no dorso, duas pós-oculares, a superior maior, predominantemente duas 

temporais anteriores e duas posteriores, geralmente nove supralabiais, quarta, quinta e sexta 

escamas em contato com o olho, nove ou dez infralabiais, com as cinco primeiras em contato 

com o primeiro par de geniais, geralmente um par de escamas situado entre as gulares e a 

primeira ventral (ou pré-ventral). Fórmula dorsal 17/17/15, escamas com duas fossetas apicais 

e lisas. Redução ocorre freqüentemente nas fileiras três e quatro e raramente nas fileiras 

quatro e cinco, na região posterior do corpo, entre as ventrais 100-130. Número de ventrais 

varia de 173-200, cloacal sempre dividida, subcaudais pares, 90-123 escamas. Maior 

comprimento total para fêmeas 1404 mm e para os machos 1307 mm; maior comprimento da 
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cauda para fêmeas 374 mm e para os machos 349. Dorso da cabeça geralmente unicolor, 

marrom ou azulado sem o extrato córneo. Faixa ocular escura presente, desde o focinho, na 

altura dos olhos até as temporais secundárias. Supralabiais claras ou esfumaçadas com a cor 

do dorso, sem desenhos evidentes. Ventre da cabeça do adulto claro ou com resquícios do 

padrão dos filhotes, com pequenas manchas claras e arredondadas ou mesmo manchado e 

restante do ventre, claro, imaculado. Dorso do corpo varia de marrom a oliváceo, unicolor 

com duas listras claras situadas nas fileiras quatro e cinco, podendo apresentar variações na 

largura. As listras laterais claras podem permanecer até a região posterior do corpo ou podem 

desaparecer a partir da metade posterior. Hemipênis unilobado, não captado, sulco 

espermático simples, centrolinear que alcança o ápice do lobo. Lobo caliculado, com 

aproximadamente metade do tamanho do órgão. Cálices com papilas curtas que na direção 

basal dão lugar a espinhos com tamanho homogêneo em ambas as faces sulcada e assulcada, 

presentes na região proximal do corpo do hemipênis. Corpo com duas regiões distintas e 

tamanhos similares, a distal provida de espinhos e a proximal desprovida de qualquer 

ornamento, sendo lisa e portando alguns bolsos. 

 

HISTÓRIA TAXO�ÔMICA E ATRIBUIÇÃO DE �OMES: Sentzen (1796) ao descrever Coluber 

Boddaerti forneceu somente as contagens das ventrais (181) e subcaudais (108) e o 

comprimento total e da cauda (“Ganze Länge 2 Fuss, 8 Zoll; Schwanzlänge 7 Zoll, 7 Lin”), 

sem mencionar qualquer outro dado adicional. Subseqüentemente, Merrem (1820) mencionou 

sob este mesmo nome um espécime procedente do Suriname, dando a entender que se baseou 

também (além do Sentzen) no trabalho pré-lineano de Seba (1735). Em sua obra, Seba 

forneceu a ilustração de uma serpente (t.67. f. 1.2) que não apresenta relação de fato com o 

que é hoje considerado M. boddaerti, pois ilustra um espécime com uma banda longitudinal 

escura e contínua situada no dorso, se estendendo até a região posterior do corpo, além de 
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apresentar supralabiais claras e distintas da cor do dorso da cabeça e ventre claro. É possível, 

entretanto, que mesmo diferente do que hoje se conhece por M. boddaerti, Sentzen (1796) 

tivesse se baseado neste padrão para designar Coluber boddaerti, e neste caso então, não seria 

de fato o mesmo que o correntemente usado. Da mesma maneira, dúvidas permanecem quanto 

ao reconhecimento do espécime fornecido por Merrem.  

Todavia, o nome como cunhado por Sentzen permaneceu em uso sendo associado ao 

que hoje se refere a esta espécie. Schlegel em 1837 citou a ocorrência de Herpetodryas 

boddaerti para quatro espécimes procedentes do Suriname, afirmando que eram comuns nesta 

região. Este autor sugeriu que esta serpente era muito parecida com H. olfersii, porém com 

abdômen mais angulado, cabeça mais comprimida e placas labiais mais estreitas ou curtas, 

com tons de cinza ou verde oliváceo. Schlegel ainda mencionou que esta espécie era bastante 

comum nas coleções da Holanda, porém não se referiu a nenhum número em específico.  

Em 1843, Fitzinger citou o mesmo nome utilizado por Schlegel, porém como uma 

nova combinação, mantendo associado desta forma o epíteto H. boddaerti a esta espécie. 

Duméril e Bibron (1854) citaram H. Boddaertii e comentaram que embora fosse uma espécie 

associada ao Suriname, outros registros para outras localidades haviam sido relatados como 

para Vera-Paz por M. Morelet e Brasil por M. M. de Castelnau. Günther, em 1858, manteve o 

nome “boddaertii” para associar espécimes provenientes do norte da América do Sul que 

apresentavam tanto listras claras lateralmente quanto dorso unicolor. Este autor, pela primeira 

vez, citou a ocorrência de espécimes com listras conspícuas para o Pará, Demerara, 

Maracaibo e outras localidades imprecisas como “Venezuela e West Indies (provavelmente 

outra espécie). Destas localidades, as duas primeiras representam a área de ocorrência desta 

espécie e a terceira, Maracaibo, pode representar a área de ocorrência de M. ruthveni 

(necessitaria de confirmação).  
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Posteriormente, Hallowell em 1845 descreveu Coluber fuscus para a região do norte 

da Venezuela, sem tecer comentários ou apresentar uma sinonímia sobre as obras e nomes 

anteriores e ou a possível correlação do que vinha sendo associado à boddaerti. Hallowell 

forneceu uma descrição mais detalhada, com dados sobre a folidose, medidas e coloração e, 

desta vez, o material testemunho está depositado em bom estado no Academy of Sciences of 

Philadelphia. Portanto, o primeiro material tipo associado de fato a esta espécie refere-se ao 

tipo de Hallowell (1845), entretanto, apresenta problemas com relação à procedência, como 

citado (ver acima, localidade e material tipo). Após estes trabalhos, Amaral em 1925 citou a 

ocorrência de alguns espécimes de Drymobius boddaertii Sentzen depositados na coleção do 

National Museum. Porém, destes, somente um pode ser associado de fato a esta espécie, o 

exemplar proveniente da Ducth Guiana (Suriname).  

Com a série de trabalhos de Stuart, iniciada em 1932 culminando em sua grande 

revisão em 1941, esta espécie foi redefinida e sua localidade tipo passou a ser “Dutch Guiana 

(=Suriname)”. Esta decisão de Stuart foi baseada nas evidências de Merrem (1820), o 

primeiro, segundo Stuart, a alocar este nome (e também a fornecer uma localidade mais 

precisa). Ao redefinir a subespécie Eudryas b. boddaertii, Stuart (1933) manteve algumas 

formas procedentes da Colômbia, Equador e Venezuela, mesmo sendo consideradas por ele 

como diferenciadas. Desta forma, a subespécie por ele definida inclui somente parte da 

definição aqui proposta.  

Através da grande revisão do gênero realizada por Stuart, o nome boddaerti se tornou 

estabelecido e autores como Beebe (1946), Shreve (1947), Roze (1959, 1966), Peters e 

Orejas-Miranda (1970, 1986), Lancini (1986), Kornacker (1999) entre outros, passaram a 

fazer uso deste nome de forma incontestável. Contudo, Myers e Donnelly (2008) em um 

artigo recente sobre a herpetofauna de Auyantepui, na Venezuela, tecem alguns comentários 

sobre o uso do nome boddaerti, afirmando que este nome se fixou de forma totalmente 
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arbitrária, segundo a filosofia de que “deve-se usar o nome mais antigo disponível” (atitude 

tomada por Stuart) e, neste caso manter um nome cujo espécime testemunho e localidade tipo 

não existem. Estes autores afirmam ainda que o nome é praticamente um nomen dubium e 

poderia ser perfeitamente descartado, pois a descrição original, além de tudo, pode se referir a 

várias serpentes. Todavia, através do histórico do uso do nome, nota-se que, mesmo que 

exista uma possibilidade do próprio Sentzen (1796) ter se baseado em outro táxon (ou não) 

para descrever esta espécie, e, da mesma forma Merrem (1820), autores como Schlegel (1837) 

em diante passaram a restringir a localidade tipo e manter seu uso de forma estável ao que 

hoje se conhece por boddaerti. Além disso, mesmo que este nome fosse descartado, o nome 

proposto por Hallowell (1845), que seria um nome disponível, mesmo contendo um espécime 

localizado e em bom estado, não apresenta uma localidade tipo precisa, neste caso, 

necessitando também ser restringida. Somado a isso, a população da região de Miranda, 

Distrito Federal e Aragua representam outra espécie de Mastigodryas, portanto, mesmo que o 

nome de Hallowell seja revalidado e sua localidade restringida, por exemplo, para Caracas 

esta representaria outra forma. 

Em função desta estabilidade a única possibilidade de manter o nome boddaerti em 

uso se dá através da designação de um neótipo procedente do Suriname, região esta cujos 

espécimes vêm sendo referidos e que não deixa dúvidas quanto a correta identificação da 

espécie, ao contrário do observado na região de Caracas, Venezuela. Esta decisão evita que 

mais mudanças nomenclaturais sejam efetuadas e mantém Mastigodryas boddaerti como vem 

sendo continuamente usado, válido, porém sem o uso da categoria subespecífica. 

 

MATERIAL A�ALISADO: BOLÍVIA: MZUSP 6447; BENI: Guayaramerin: Rio Mamoré: 

AMNH 101842, USNM 123969; Ivon: AMNH 22490, 22500; Rurrenabageu: AMNH 22476; 

COCHABAMBA: Villa Tunari: KU 183485; LA PAZ: Mapiri: AMNH 32995; SANTA CRUZ: 
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FMNH 35623, 35624, 35625, 35659, 195906, UMMZ 69377, 69378; Buenavista: UMMZ 

59773, 60793, 63921, 63923, 64002, 67925 A,B;  VACADIEZ: Tumi Chucua: USNM 280403, 

280404, 280405, 280406, 280407, 280408; BRASIL: AMAZONAS: Humaitá: CHUNB 33929, 

Manaus: MZUSP 7983, Reserva Ducke: MZUSP 8490, Reserva INPA-WWF: MZUSP 8476, 

9309; AMAPÁ: CHUNB 3639, Macapá: CHUNB 13157; CEARÁ: Ipú: Serra de Ibiapaba, 7Km 

NW de Ipú: UFPB 3996, 3997, 3998; Ubajara: Sítio Santana: UFC 1348; GOIÁS: UHE Cana 

Brava: MZUSP 12324, 13325, 13326, 13327; MATO GROSSO: Barra do Bugres: Estação 

Ecológica Serra das Araras: UFMT 1637, Barra do Tapirapés: MZUSP 3798, Cuiabá: Bairro 

Coophema: UFMT 1636, Vale de São Domingos: margem direita do Rio Guaporé: UFMT 

1638;  MATO GROSSO DO SUL: Serra do Amolar, RPPN, Acurizal: UFMT 1397, 1404, 1408, 

1416, Serra do Urucum (entre Urucum e São Domingos,25 Km S de Corumbá): MZUSP 

4434; PARÁ: Estrada de rodagem, entre Castanhal e São Francisco do Pará: MPEG 18177; Rio 

Gurupi. Nova Vida. 25 km distante do rio, BR-316: MPEG 13679, 14989, 14990, 14992, 

14993, 16206; Alter do Chão: MZUSP 8207; Ananindeua: Biotério Evandro Chagas: UFC 

2035, Cidade Nova VI, Trav. VUE: UFC 1267; Augusto Corrêa: Fazenda Cacoal: MPEG 

6475, 6506, 9992; Barcarena: arredores da cidade: MPEG 16370; Barreirinha: Rio Tapajós: 

MZUSP 5142, 5143; Belém: MZUSP 3795; Belterra: LPHA 1840; Boca do Cuminá-Mirim: 

MZUSP 4819; Bragança: Bom Jesus: MPEG 2499, 2503, 5091; Capitão Poço: São Pedro: 

MPEG 12151; Curuçá: Marauá: MPEG 5889, 7598; Dom Eliseu: MPEG 12134, 13394, 

13417, 14960, 14961; Igarapé-Açú: MPEG 936; Inhangapi: Arraial do Carmo: MPEG 1461, 

2729; Itaituba: LPHA 323, 365, 598, 1302, 1303, 1672, 1698, 2214, 2228, ca 66 Km SW of, 

Parque Nacional da Amazonia, Rio Tapajós: USNM 288932; Marabá: CHUNB 30421; Serra 

Norte. Carajás. Entre Paiol e Grota do Gavião, N4: MPEG 16705, 16920, Sítio Bela Vista. 

Antiga PA-070, depois PA-222, atual BR-222: MPEG 15204; Monte Cristo: Rio Tapajós: 

MZUSP 5148; Novo Progresso: Serra do Cachimbo: CHUNB 33923, 35063; Oriximiná: 
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MZUSP 4777, 4778, 4797, 4801, 5077, 5082, 5084, 5488, 5491, 5492, 5493, 5494, 5495, 

10639, 10640, 10641, Baixo Trombetas, margem esquerda em frente a Foz do Nhamundá: 

MZUSP 4784, 4785; Ourém: Limão Grande: MPEG 1257, 6146, 6163; Parauapebas: Serra 

dos Carajás: CHUNB 6668; Salenópolis: Restinga da praia do Maçarico: MZUSP 15593; 

Santarém: LPHA 1101, 1102, 1662, 1576, 2726, 2727, 2728, UMMZ 56312; Santo Antonio 

do Tauá: Sítio do Paiva: UFC 2038; São Geraldo do Araguaia: CHUNB 30420; Taboleiro 

Leonardo: Rio Trombetas: MZUSP 7420; Tomé Açú: MZUSP 3725; Uruá: Rio Tapajós, 

Parque Nacional da Amazônia: MZUSP 7298, 7406; Vigia: Santa Rosa, estrada da Vigia: 

MPEG 5605, 6827; Viseu: Bela Vista: MPEG 15962, Colônia Nova, próximo ao Rio Gurupi, 

BR 316: MPEG 4335, 7752, 7778, Fazenda Real: MPEG 4496, 5292; RONDÔNIA: Porto 

Velho: MZUSP 3203, 3204, 3205, 3206, 3207; Simbal: Guajará-Mirim: CHUNB 22055, 

22056; RORAIMA: MPEG 18267, Apiaú: MZUSP 10321, 10915, 10916, Boa Vista: INPA 

1277, MZUSP 9856, 10376, 10479, 10890; Cachoeira do Cujubim: Rio Catrimani: MZUSP 

6392, 8031; Colônia Confiança: MZUSP 9968, Fazenda Salvamento: MZUSP 9990, Ilha de 

Maracá: MZUSP 10014, Missão Catrimani: MZUSP 10481, 10896, Monte Cristo: Campo 

Experimental da Embrapa, Rodovia BR 174, cerca de 17 Km da cidade, sentido Venezuela: 

INPA 1279, 1281; TOCANTINS: Palmas: UHE Luis Eduardo Magalhães: MZUSP 14440, 

15729, 15730; GUIA�A: FMNH 14841, 26663; CUYUNI-MAZARUNI: Kartabo: UMMZ 

65164, Mazaruni-Potaro: AMNH 14252, 15149, 18166, 18167, 18168, 44919; EAST 

DEMERARA-WEST COST BERBICE: Georgetown: AMNH 2666, 8569, Lama Creek: AMNH 

36112; RUPUNUNI: Essequibo: Isheartun: AMNH 60840, 60841; UPPER DEMERARA-BERBICE 

REGION: Berbice River Camp, ca 18 mi (linear) SW Kwakwani, ca 2 mi downriver from 

Kurudini river confluence, 200 ft elev.: AMNH 152276, 152277, Kwakwani, ca 18 mi 

(airline) SW of, ca 2 mi downriver from confluence of Berbice River and Kurudini River, 

Berbice river cam: USNM 526271, WEST DEMERARA-ESSEQUIBO ISLANDS: Northwest 
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District:  Marabuma Compund: USNM 164199, 164206, 164211; GUIA�A FRA�CESA: 

UPPER TAKUTU-UPPER ESSEQUIBO: Karanambo: AMNH 60791, Cayenne: USNM 452; 

PERU: FMNH 40024, 134472; CAJAMARCA: Magdalena: KU 221725, 2 Km S San Marcos: 

KU 212604; JUNIN: FMNH 40023; LORETO: Contamana: Rio Ucayali: AMNH 52241, FMNH 

45595, 556112, 56134, 56135, 56160, 56161, 56162, UMMZ 71615, Suhuaya: AMNH 

52697, Iquitos: Rio Itaya: AMNH 52073, Monte Carmelo: Requena (Uresti): AMNH 53165, 

55625, 55649; Orellana: Reforma: AMNH 52911, 55669, Pampa Hermosa: AMNH 53548, 

Boca Cushabatay: AMNH 55779, Rio Cushabatay: AMNH 53552, 55458, 55459, 55463, 

55469, 55475, 55476, 55719, 55723, 55724, 55733, 55752, 55802, 55855, Rio Ucayali: 

AMNH 52029, 52058, Panya: Rio Ponasa: AMNH 52627, 52344, Roaboya: Rio Ucayali: 

AMNH 53289, 54425; SURI�AME: MVZ 164853, USNM 11155; MAROWIJNE: 

Langamankondre: MZUSP 4080, 4559, 4560, 4561, 4562; PARAMARIBO: AMNH 8675, 

97708, 97709, Botanical Gardens: AMNH 104611, Paramaribo: KU 221559; TRI�IDAD: 

AMNH 3511, FMNH 40446, USNM 5577, 5578, 17752, 17753, 17755, 17756, Arima Valley: 

AMNH 75965, Bayshore, NW of Port of Spain: AMNH 101305, Guayaguayare road, about 3 

mi junction of Mayaro: AMNH 81456, Manzanilla, Mayaro Road, vicinity of Milestone: 

USNM 166685, Maracas Royal Road: USNM 166684, Mayaro: AMNH 73139, Nariva: 7 mi 

SE Upper Manzanilla, along The Coral: KU 269652, Tucker Valley: AMNH 64480; 

VE�EZUELA: ANSP 5651; BOLÍVAR: Arabopo: UMMZ 85272, 85273, Tate-Carter: 

AMNH 36058, 36063, Auyan-tepui plateau: AMNH 61018, Mt Auyan-tepui: AMNH 61035, 

El Manteco: AMNH 114735, Ucaima: MVZ 81840; COJEDES: ca 10 Km N San Carlos (on 

road to Solano): MVZ 176266, SAN JUAN DE COLÓN: FMNH 5718; MONAGAS: AMNH 

65562, 65563, 65564, 65565; PORT OF SPAIN: USNM 286923; SUCRE: FMNH 17837, 

Cuchivano: AMNH 29311. 
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Mastigodryas danieli Amaral, 1934 

Drymobius boddaertii: Amaral, 1931: 86, procedente de Jericó, Colômbia. 

Mastigodryas danieli Amaral, 1934: 158-159, localidade tipo: “Medellin, 

Colombia”. 

Mastigodryas unicolor Amaral, 1934: 159, nomen nudum. 

Mastigodryas danieli: Nicéforo-Maria, 1942: 89. 

Mastigodryas danieli: Peters e Orejas-Miranda, 1970: 193; 1986: 193. 

Mastigodryas boddaerti boddaerti: Pérez-Santos e Moreno, 1988: 241-242, 

parte. 

Mastigodryas danieli: Pérez-Santos e Moreno, 1988: 244, parte. 

Mastigodryas danieli: Dixon e Tipton, 2004: 347-348, parte. 

M [astigodryas]. danieli: Tipton, 2005: 184. 

 

LOCALIDADE TIPO: Amaral (1934) ao descrever esta espécie citou como a localidade tipo 

Medellín, Colômbia. A esta localidade foi associado o espécime-tipo que representa sem 

margem de dúvida o padrão descrito para esta espécie.  

 

MATERIAL TIPO: esta espécie apresenta como holótipo uma fêmea depositada na coleção do 

Instituto Butantan sob o número IB 8694, coletada em Medellin, Colômbia, 06º 15’S, 75º 

35’W, pelo Rev.o Irmão Daniel (Figura 75). O espécime encontra-se em bom estado de 

conservação, mesmo apresentando o corpo partido poucas escamas antes da cloaca e cauda 

quebrada (provavelmente devido à quebra natural da cauda, característica deste gênero).  

 

DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA: esta espécie encontra-se restrita a região de Antioquia, na 

Colômbia, onde foi registrada no presente estudo para as localidades de Bello, Chigorodó, 

Jericó, Medellín, San Vicente e Valdivia. Com exceção de Chigorodó, estas localidades estão 

acima 1500 metros de altitude, situadas na porção centro-sul do departamento de Antioquia. 
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Somente Chigorodó, por sua vez, encontra-se na porção mais ao norte de Antioquia a cerca de 

50 metros de altitude (Figura 97).  

 

DIAG�OSE: como demonstrado na análise de variação do grupo, a amostra de Antioquia, 

representada por Mastigodryas danieli se diferencia de M. ruthveni, situada ao norte e 

nordeste, através do baixo número de ventrais e subcaudais (ventrais: M. danieli 172-186 

versus M. ruthveni 175-201; subcaudais: M. danieli 98-116 versus M. ruthveni 100-125, ver 

as médias apresentadas na Tabela 21 e diagramas diagrama Dice-Leraas, Figuras 82 e 83). Se 

diferencia de M. sp do N Equador a Valle de Cauca, com distribuição imediatamente ao sul de 

Antioquia, através da coloração dorsal, pois as escamas dorsais não apresentam bordas 

escuras e bastante destacadas. Diferencia-se também através do padrão hemipeniano, sendo 

nesta espécie simples, sem espinhos diferenciados na região distal do corpo do hemipênis 

enquanto que em M. ruthveni e em M. sp do N Equador a Valle de Cauca estes espinhos são 

maiores, principalmente os situados lateralmente ao sulco espermático. Apresenta 

semelhanças tanto no padrão externo quanto hemipeniano em relação à Mastigodryas 

boddaerti, entretanto, é a única a distribuir-se na porção transandina e em áreas altas como a 

região de Antioquia, enquanto que M. boddaerti está amplamente distribuída nas áreas baixas 

e úmidas da porção cisandina da América do Sul. 

  

DESCRIÇÃO E VARIAÇÃO: rostral mais larga do que alta, duas nasais, duas pré-oculares, tão 

largas quanto longas, frontal, supra-oculares e parietais duas vezes mais longas do que largas, 

parietais mais estreitas posteriormente, uma loreal presente, mais longa do que alta, uma pré-

ocular, visível no dorso, duas pós-oculares, a superior maior, predominantemente duas 

temporais anteriores e duas posteriores, geralmente nove supralabiais, quarta, quinta e sexta 

escamas em contato com o olho, nove ou dez infralabiais, com as cinco primeiras em contato 
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com o primeiro par de geniais, geralmente um par de escamas situado entre as gulares e a 

primeira ventral (ou pré-ventral). Fórmula dorsal 17/17/15, escamas com duas fossetas apicais 

e lisas. Redução ocorre freqüentemente nas fileiras três e quatro e raramente nas fileiras 

quatro e cinco, na região posterior do corpo. Número de ventrais varia de 172-186 (X̅=180), 

cloacal sempre dividida, subcaudais pares, 98-116 escamas (X̅=106). Maior comprimento 

total é de 1019 mm e maior comprimento da cauda é de 281 mm. Dorso da cabeça geralmente 

unicolor, marrom ou azulado sem o extrato córneo. Faixa ocular escura presente, desde o 

focinho, na altura dos olhos até as temporais secundárias. Supralabiais claras ou manchadas 

com a cor do dorso, sem desenhos evidentes. Ventre da cabeça do adulto manchado, com 

resquícios do padrão dos filhotes ou escuro, como a coloração do dorso. Ventre do corpo, 

azulado ou claro nos espécimes fixados ou levemente amarelado nos espécimes vivos (Figura 

1 e 69). Dorso do corpo é azulado no espécime fixado e levemente avermelhado ou com cor 

de tijolo no espécime vivo (Figura 69). Neste dorso unicolor ou com resquícios das manchas 

transversais dos filhotes, estão presentes de forma evidente (espécimes vivos) uma listra 

lateral clara de cada lado do corpo, na porção superior da quarta fileira e inferior da quinta 

fileira. Uma linha clara e fina está presente também entre as fileiras um e dois, sendo mais 

nítida em alguns e menos em outros. Estas listras claras geralmente se tornam bastante tênues 

ou desaparecem na região posterior do corpo. Hemipênis unilobado, não captado, sulco 

espermático simples, centrolinear que alcança o ápice do lobo. Lobo caliculado, com 

aproximadamente metade do tamanho do órgão. Cálices com papilas curtas que na direção 

basal dão lugar a espinhos com tamanho homogêneo em ambas as faces sulcada e assulcada, 

presentes na região proximal do corpo do hemipênis. Corpo com duas regiões distintas e 

tamanhos similares, a distal provida de espinhos e a proximal desprovida de qualquer 

ornamento, sendo lisa e portando alguns bolsos. 
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HISTÓRIA TAXO�ÔMICA E ATRIBUIÇÃO DE �OMES: Amaral em 1934 descreveu gênero e 

espécie nova para alocar um espécime proveniente de Medellín, Colômbia através de um 

material por ele recebido para identificação do Rev. Irmão Daniel, do Collegio Departamental 

de San José, de Jericó. Como caracteres diagnósticos, Amaral citou a ausência de fossetas 

apicais, cauda curta e o tipo syncranteriano dos dentes maxilares, diferenças estas acentuadas 

em relação à Eudryas (=Mastigodryas) boddaerti. Entretanto, a análise do espécime tipo 

revelou que as fossetas apicais estão presentes na maioria das escamas do holótipo e a cauda 

apresenta-se quebrada, portanto, não necessariamente apresente um número reduzido de 

subcaudais como citado pelo autor. Ainda em seu trabalho, Amaral (1934) citou no Abstract 

da página 159 erroneamente Mastigodryas unicolor, sendo talvez este o primeiro nome 

escolhido pelo autor e que permaneceu grafado por engano. Este nome é considerado neste 

trabalho como um nomen nudum.  

Embora válida, a espécie descrita por Amaral, não foi citada por Stuart (1941) em sua 

revisão, talvez pelo fato de que Stuart a considerasse mesmo distinta sem apresentar qualquer 

relação com Eudryas (=Dryadophis) ou por não ter tido acesso ao trabalho de Amaral, fato 

pouco provável considerando que os dois mantinham contato. Entretanto, curioso é o fato de 

que Stuart incluiu em sua amostra alguns espécimes da mesma região de Antioquia as 

considerando como boddaerti, citando ainda que esta amostra era interessante por não 

apresentar “aparentemente” uma faixa de intergradação com a população do norte, de Santa 

Marta, talvez em função do isolamento e das condições mais áridas presentes na região de 

Antioquia. Mesmo sem considerar Mastigodryas danieli em sua análise, Stuart não fez 

nenhuma menção quanto aos caracteres diagnósticos (e discrepantes) propostos por Amaral, 

demonstrando que se se enquadravam na espécie por ele redefinida não apresentavam de fato 

tais diferenças.  



151 

 

Embora Stuart (1941) tenha diferenciado a amostra de Antioquia em relação à de 

Santa Marta e Amaral a tivesse considerado endêmica de Medellín, alguns autores 

subseqüentes ampliaram a distribuição desta espécie. Nicéforo Maria em 1942 ampliou sua 

ocorrência para a Colômbia Ocidental, entretanto sem mencionar os detalhes das localidades e 

dos espécimes; Duellman em 1979 a cita para a região do Chocó e Pérez-Santos e Moreno 

(1988) a ampliam para a região de Sierra Nevada de Santa Marta, citando uma ampla 

distribuição para esta espécie: “al oeste de los Andes en las regiones Andina e la Llanura del 

Caribe desde los 250 mts hasta los 2000 en El Campano (Sierra Nevada de Santa Marta) en 

climas tropical lluvioso y de montaña tropical de las vertientes del Caribe y del Pacífico (rio 

San Juan) en bosques secos tropicales, bosques húmedos pré montanos y muy húmedos 

montano bajos”. Com esta ampliação a espécie passou a se distribuir nos mais diversos 

ambientes e altitudes presentes no noroeste desta região. Um fator que pode ter contribuído de 

forma considerável para as identificações e ampliações da distribuição deve-se ao fato de que 

nesta região andina os espécimes tendem a ser mais melânicos e unicolores, sendo 

externamente dificilmente diferenciados.  

Dixon e Tipton (2004) ao tentar solucionar o problema genérico entre Dryadophis e 

Mastigodryas realizaram uma comparação entre o holótipo de M. danieli (IB 8694) e cinco 

espécimes (embora tenham mencionado somente quatro) adicionais identificados a princípio 

como M. danieli, procedentes da região andina da Colômbia. Destes quatro espécimes, dois 

foram analisados no presente estudo (FMNH 63783 e KU 169953) e somente um (FMNH 

63783) se refere de fato a esta espécie, pois o outro, procedente do Lago Calima (KU 

169953), embora exiba o dorso completamente unicolor, refere-se a outra espécie aqui 

reconhecida, M. sp do norte do Equador até o sul da Colômbia. Em espécimes fixados a 
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característica utilizada como diagnóstico é a morfologia hemipeniana, já que em ambas as 

espécies o padrão dorsal se torna azulado e sem desenho.  

Com base na análise de variação acima e na história taxonômica aqui apresentada, eu 

considero a amostra pertencente à região de Antioquia, Colômbia, distinta das demais 

amostras. A análise do único táxon nominal associado a esta região, Mastigodryas danieli (IB 

8694) revelou que este representa de forma eficiente os caracteres considerados diagnósticos 

presentes nos espécimes analisados neste trabalho, encontrando-se restrita até o momento a 

esta região de Antioquia.  

 

MATERIAL A�ALISADO: COLÔMBIA: ANTIOQUIA: FMNH 63763, 63764, 63765, 63766, 

63783, 63785, Bello: IB 2749; Chigorodó: USNM 154018; Jericó: UMMZ 132633; Medellín: 

IB 8694, MPEG 18328, 18329; San Vicente: UMMZ 78270. 

 

Mastigodryas dunni (Stuart, 1933) 

Eudryas dunni Stuart, 1933: 5-7, localidade tipo: “Tobago Island, B. W. I.” 

Dryadophis [dunni]: Stuart, 1939: 55, nov. comb. 

Mastigodryas boddaerti dunni: Peters e Orejas-Miranda, 1970: 193; 1986: 193. 

Mastigodryas boddaerti dunni: Murphy, 1999: 186-187. 

M[astigodryas]. b[oddaerti]. dunni: Tipton, 2005:183. 

 

LOCALIDADE TIPO: a localidade tipo desta espécie foi definida por Stuart (1933) para 

“Tobago Island, British West Indies”. Associado a esta localidade encontra-se o holótipo que 

representa claramente as características diagnósticas da espécie.  

 

MATERIAL TIPO: o holótipo de Eudyras dunni encontra-se depositado na coleção do Museum 

of Comparative Zoology, Harvard University, sob o número MCZ 12071 (Figura 79). 
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Juntamente a este holótipo está depositado o parátipo MCZ 12072, ambos em bom estado de 

conservação. 

 

DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA: esta espécie é endêmica da Ilha de Tobago e os espécimes 

analisados foram coletados ao seu redor, nas áreas mais baixas e úmidas de floresta como em 

Bacolet River, Bloddy Bay, Cambleton, Charlotteville, Hills above Man of War Bay, 

Hillsborought Dam e Scarborough (Figura 97).  

 

DIAG�OSE: dorso com uma listra lateral clara de cada lado do corpo, situada nas fileiras 

quatro e cinco antes da redução e após esta nas fileiras três e quatro. Estas listras claras se 

estendem na maioria dos espécimes analisados até a região posterior do corpo, de forma bem 

evidente. Além destas duas listras superiores, uma em cada lado do corpo, a primeira fileira 

dorsal do corpo é clara, como a cor do ventre e entre esta e a segunda fileira pode-se observar 

uma linha clara e fina, dando a conotação de que duas listras claras estão presentes no dorso 

desta espécie. No entanto, esta fileira mais clara inferior não se mantém até a região posterior 

do corpo, tornando-se mais escura, com a coloração semelhante ao restante do dorso, marrom. 

Além da coloração dorsal esta espécie diferencia-se das demais (especialmente da amostra de 

Trinidad) através do alto número de subcaudais em ambos os sexos e pelo número alto de 

ventrais das fêmeas (Tabela 21 e Figuras 82 e 83). 

  

DESCRIÇÃO E VARIAÇÃO: rostral mais larga do que alta, duas nasais, duas pré-oculares, tão 

largas quanto longas, frontal, supra-oculares e parietais duas vezes mais longas do que largas, 

parietais mais estreitas posteriormente, uma loreal presente, mais longa do que alta, uma pré-

ocular, visível no dorso, duas pós-oculares, a superior maior, predominantemente duas 

temporais anteriores e duas (3 em 13 do lado direito e 5 em 13 do lado esquerdo) ou três 
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posteriores (9 em 13 do lado direito e 7 em 13 do lado esquerdo) e raramente 4 (1 em 13 do 

lado direito e esquerdo, em indivíduos diferentes), nove supralabiais (exceto a presença de dez 

em um dos lados de dois exemplares), quarta, quinta e sexta escamas em contato com o olho, 

nove ou dez infralabiais, com as cinco primeiras em contato com o primeiro par de geniais, 

geralmente um par de escamas situado entre as gulares e a primeira ventral (ou pré-ventral). 

Fórmula dorsal 17/17/15, escamas com duas fossetas apicais e lisas. Redução ocorre 

freqüentemente nas fileiras três e quatro na região posterior do corpo. Número de ventrais 

varia de 179-198 (X̅=189), cloacal sempre dividida, subcaudais pares, 120-128 escamas 

(X̅=122). Maior comprimento total é de 1217 mm para as fêmeas e 1267 mm para os machos 

e o maior comprimento da cauda é de 394 mm para as fêmeas e 360 mm para os machos. 

Dorso da cabeça geralmente unicolor, marrom ou azulado sem o extrato córneo. Faixa ocular 

escura presente, desde o focinho, na altura dos olhos até as temporais secundárias. 

Supralabiais claras ou esfumaçadas com a cor do dorso, sem desenhos evidentes. Ventre da 

cabeça do adulto geralmente claro, imaculado, mas também pode ser manchado, com 

resquícios do padrão dos filhotes. Ventre do corpo claro e imaculado. Dorso do corpo é 

marrom ou azulado nos espécimes fixados e posteriormente se torna mais claro, geralmente 

marrom claro ou bege nos espécimes fixados. Lateralmente ocorre uma listra clara de cada 

lado do corpo, na quarta fileira dorsal e na porção inferior da quinta, que se estende até o final 

do corpo. Após a cloaca esta linha pode se tornar “falhada” e ocorrer somente no ápice das 

escamas. Lateralmente no dorso observa-se que a primeira fileira é clara e entre esta e a 

segunda ocorre uma linha clara e fina, que juntas, denotam no espécime a presença de duas 

listras laterais claras. Posteriormente, no entanto, está linha inferior desaparece. Hemipênis 

unilobado, não captado, sulco espermático simples, centrolinear que alcança o ápice do lobo. 

Lobo caliculado, com aproximadamente metade do tamanho do órgão. Cálices com papilas 

curtas que na direção basal dão lugar a espinhos com tamanho homogêneo em ambas as faces 
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sulcada e assulcada, presentes na região proximal do corpo do hemipênis (se comparados aos 

hemipênis dos representantes de M. boddaerti de Trinidad e Suriname, os espinhos são 

levemente maiores nesta espécie). Corpo com duas regiões distintas e tamanhos similares, a 

distal provida de espinhos e a proximal desprovida de qualquer ornamento, sendo lisa e 

portando alguns bolsos. 

 

HISTÓRIA TAXO�ÔMICA E ATRIBUIÇÃO DE �OMES: Stuart em 1933 descreveu Eudryas 

dunni baseando-se na análise de dois espécimes provenientes de Tobago, diferenciando 

claramente esta espécie das demais, como M. boddaerti boddaerti pelo alto número de 

subcaudais e de M. bruesi, até então alocada no grupo boddaerti, pelo padrão dorsal. 

Entretanto, em 1941, com a mudança de M. bruesi para o grupo pleei, Stuart afirmou que esta 

espécie havia se originado de uma forma intermediária de uma linhagem de boddaerti-

ruthveni, afirmando que algumas formas intergradantes entre estas duas últimas podiam muito 

bem se passar por dunni. Baseado nestas evidências e pelo fato de que o material era escasso, 

Stuart alocou esta espécie em uma categoria subespecífica de M. boddaerti, embora tenha 

citado que acreditava que poderia se tratar de uma espécie plena. Peters e Orejas-Miranda 

(1970, 1986) mantiveram a proposta de Stuart, considerando como uma categoria 

subespecífica de M. boddaerti. Murphy (1997) ao realizar um estudo sobre a herpetofauna de 

Trinidad e Tobago citou que embora o padrão dorsal de dunni se diferenciasse do padrão 

encontrado em Trinidad (M. boddaerti), pela presença da listra clara inferior, apresentava uma 

sobreposição nas contagens de ventrais e subcaudais, argumentando, portanto, que dunni não 

representava uma forma válida. 

Através da análise de variação pude demonstrar que a amostra de Tobago se diferencia 

claramente da amostra de Trinidad e M. boddaerti como é aqui redefinida, mesmo que alguns 

indivíduos apresentem pontualmente uma sobreposição no número de ventrais. Desta forma, 
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esta amostra não deixa dúvidas de que representa uma entidade única sendo, deste modo, 

reconhecida e elevada ao nível específico.  

 

MATERIAL A�ALISADO: TOBAGO: Bacolet river: AMNH 73138; Bloddy Bay: USNM 

228085; Cambleton: USNM 195126, near: FMNH 218534; Charlotteville: above Pirate´s 

cove: USNM 228087, ca 2 mi (air) SW of: USNM 208089, ca 3 Km SW of: USNM 208088, 

Hills above Man of War Bay, 2 Km ENE: AMNH 108743; vicinity of Hillsborough Dam, 

AMNH 73137, 5 mi N Mt Saint George: KU 268651.  

 

Mastigodryas reticulatus (Peters, 1863) 

Herpetodryas reticulata Peters, 1863: localidade tipo: Guayaquil. 

Dryadophis boddaerti boddaerti: Stuart, 1941: 66, parte. 

Mastigodryas boddaerti boddaerti: Pérez-Santos e Moreno, 1991: 245-246, 

parte. 

Mastigodryas melanolomus: Torres-Carvajal, 2004: 85, novo registro para Isla 

de La Plata. 

 

LOCALIDADE TIPO: Peters (1863) ao descrever Herpetodryas reticulata citou como 

localidade tipo arredores de Guayaquil, Equador. A esta localidade foi associado um espécime 

testemunho que representa claramente o padrão exibido pelos representantes desta espécie.  

 

MATERIAL TIPO: segundo o que consta na descrição desta espécie, o holótipo foi coletado 

por Von C. Reisf (ou C. Reiβ?) nos arredores de Guayaquil, Equador, 02º 10’S, 79º 50’W. O 

espécime está depositado na coleção do Zoologische Museum em Berlim (ZMB) sob o 

número 4504 e foi examinado somente por fotografia onde pude constatar que se encontra em 

ótimo estado de preservação e representa claramente a descrição fornecida (Figura 78). 

 



157 

 

DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA: está presente nas áreas baixas da costa sul do Equador, em 

regiões pantanosas situadas nos arredores do Golfo de Guayaquil. Foi também registrada para 

as ilhas próximas da costa como Puna, situada logo ao sul de Guayaquil e La Plata, situada 

pouco mais ao norte na altura do município de Jipijapa (Figura 97).   

 

DIAG�OSE: esta espécie é caracterizada por apresentar dorso com uma listra clara bastante 

tênue de cada lado do corpo ou totalmente unicolor. As bordas das escamas ou os interstícios 

são escuros, ao longo de todo o dorso; ventre da cabeça e corpo claros, imaculados e 

hemipênis com região basal nua bastante longa comparada à morfologia exibida nos 

hemipênis de Mastigodryas boddaerti.  

 

DESCRIÇÃO E VARIAÇÃO: rostral mais larga do que alta, duas nasais, duas pré-oculares, tão 

largas quanto longas, frontal, supra-oculares e parietais duas vezes mais longas do que largas, 

parietais mais estreitas posteriormente, uma loreal presente, mais longa do que alta, uma pré-

ocular, visível no dorso, duas pós-oculares, a superior maior, geralmente duas temporais 

anteriores e duas posteriores, predominantemente nove supralabiais, quarta, quinta e sexta 

escamas em contato com o olho, nove ou dez infralabiais, com as cinco primeiras em contato 

com o primeiro par de geniais, geralmente um par de escamas situado entre as gulares e a 

primeira ventral (ou pré-ventral). Fórmula dorsal 17/17/15, escamas com duas fossetas apicais 

e lisas. Redução ocorre freqüentemente nas fileiras três e quatro na região posterior do corpo. 

Número de ventrais varia de 181-201 (X̅=192), cloacal sempre dividida, subcaudais pares, 

103-112 escamas (X̅=106). Maior comprimento total é de 1365 mm para as fêmeas e 1257 

mm para os machos e o maior comprimento da cauda é de 368 mm para as fêmeas e 236 mm 

para os machos. Dorso da cabeça geralmente unicolor, marrom ou azulado sem o extrato 

córneo. Faixa ocular escura presente, porém difícil de visualizar em alguns espécimes, desde 
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o focinho, na altura dos olhos até as temporais secundárias. Supralabiais claras, com exceção 

das duas últimas que podem ser esfumaçadas com a cor do dorso, sem desenhos evidentes. 

Ventre da cabeça e do corpo do adulto claro, imaculado. Hemipênis unilobado, não captado, 

sulco espermático simples, centrolinear que alcança o ápice do lobo. Lobo caliculado, com 

pouco menos da metade do tamanho do órgão. Cálices com papilas que podem variar de 

tamanho, curtas a levemente mais longas que na direção basal dão lugar a espinhos levemente 

maiores na face sulcada e destes, os espinhos que estão situados ao lado esquerdo do sulco são 

maiores que o restante. Corpo com duas regiões distintas, sendo a região basal nua maior que 

a distal, se assemelhando ao tamanho do lobo. Ventralmente aos espinhos do corpo ocorrem 

alguns pequenos espinhos em ambas as faces. 

 

HISTÓRIA TAXO�ÔMICA E ATRIBUIÇÃO DE �OMES: Peters em 1863 descreveu Herpetodryas 

reticulata para um espécime proveniente de Guayaquil na costa sul do Equador a 

diferenciando de Herpetodryas rappii e H. boddaerti pela forma das escamas e pela ausência 

de manchas escuras na cabeça e pescoço. Entretanto, Boulenger em 1894 a incluiu na 

sinonimia de Drymobius boddaerti. Contudo, ao procurar em quais das sete “formas” 

reconhecidas por Boulenger dentro desta espécie estaria atrelado este nome, não encontrei 

nenhuma localidade que pareça corresponder às localidades de ocorrência desta espécie. A 

única possibilidade de Boulenger ter se referido a esta espécie refere-se ao padrão C no qual 

aparentemente descreve indivíduos jovens dos quais dois são do “W. Ecuador” (material do 

Mr. Fraser). 

Após o trabalho de Boulenger (1894) este táxon (Herpetodryas reticulata) foi mantido 

em sinonímia por Stuart (1941), embora este autor tenha ressaltado que as populações andinas 

eram diferenciadas; Peters e Orejas-Miranda (1970 e 1986) e Tipton (2005), sendo que os dois 
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últimos praticamente fizeram uma compilação da proposta de Stuart e descrições 

subseqüentes sem propor muitas alterações (exceto pela nova combinação genérica).  

Em 2004 Torres-Carvajal listou a herpetofauna da Isla de La Plata associando dois 

espécimes desta ilha a uma espécie centro-americana, Mastigodryas melanolomus. Esta 

associação decorreu do fato de que os dois exemplares por ele analisados apresentavam o 

dorso unicolor e pelo fato de que alguns anos antes Pérez-Santos e Moreno (1988) haviam 

citado e ampliado a ocorrência desta espécie centro-americana para a região de Cundinamarca 

e Tolima, no vale do Rio Magdalena. A análise da amostra pertencente ao sul do Equador, 

cujo padrão dorsal foi denominado de reticulatus, é considerada distinta das demais amostras 

deste grupo, sendo necessário desta forma que um nome seja aplicado para representá-la. O 

exame do holótipo de Herpetodryas reticulata Peters, 1863, um táxon válido e disponível, 

demonstrou que este representa claramente o padrão exibido nesta amostra, sendo, desta 

forma, revalidado no presente trabalho. Os dois espécimes referidos por Torres-Carvajal 

(2004) correspondem à espécie aqui revalidada. 

 

MATERIAL A�ALISADO: EQUADOR: GUAYAS: El Milagro, Naldivieso: USNM 211049; 

Guayaquil: AMNH 126612, MRT 1091, 1092; Playas: USNM 211050; Punas Id: CAS 8802; 

Santa Elena: AMNH 22099, 28987; Isla de La Plata: AMNH 28984, KU 84670, KU 301093; 

Puertoviejo, 11 Km of: USNM 211051. 

 

Mastigodryas ruthveni (Stuart, 1933) 

Herpetodryas boddaertii: Günther, 1858: 116, parte. 

D[rymobius]. Boddaertii: Cope, 1860:561, parte. 

Herpetodryas rappii: Cope, 1860: 561, parte. 

Drymobius boddaerti: Boulenger, 1894: 13, parte. 

Drymobius boddaerti: Boettger, 1898, parte. 
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Drymobius boddaertii: Ruthven, 1922, vários espécimes da região de Santa 

Marta. 

Drymobius boddaertii: Amaral, 1925: 2, parte. 

Eudryas ruthveni Stuart, 1933: 4-5, localidade tipo: “The slopes of San Lorenzo 

in the Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia, at na altitude of 5500 feet.” 

Dryadophis [ruthveni]: Stuart, 1939: 55, nov. comb. 

Dryadophis boddaerti: Aleman, 1952: 18, região de Baruta-El Hatillo. 

Dryadophis boddaerti: Aleman, 1953: 213: Sierra de Perija. 

Dryadophis boddaerti: Roze, 1952: 98-99. 

Dryadophis boddaertii: Roze, 1959: 9. 

Mastigodryas boddaerti ruthveni: Pérez-Santos e Moreno, 1988: 243-244. 

Mastigodryas boddaerti: Kornacker, 1999: 114-115, parte. 

 

LOCALIDADE TIPO: esta espécie foi descrita por Stuart (1933) para a região de Santa Marta, 

na porção ocidental da Colômbia a uma altitude cerca de 1700 metros. Ao longo da expedição 

realizada pelo Museum of Comparative Zoology, em 1913 e 1920 para a região de Santa 

Marta (Ruthven, 1920; Stuart, 1941), 18 outros espécimes foram colecionados para diferentes 

localidades na região que se situam basicamente nos arredores da Sierra Nevada. Embora esta 

espécie seja ampliada neste trabalho a outras regiões altas do norte da Venezuela, a localidade 

tipo se mantém da forma como descrita, considerando que o espécime a ela associado 

representa claramente o padrão diagnóstico da espécie.  

 

MATERIAL TIPO: o holótipo desta espécie é procedente da região de Sierra Nevada de Santa 

Marta (“slopes of San Lorenzo, at an altitude of 5500 feet”) e foi coletado por Alexander G. 

Ruthven em 22 de junho de 1920 a uma altitude de cerca de 1700 metros (Figura 81). Está 

depositado na coleção da Universidade de Michigan sob o número UMMZ 54954 e encontra-

se em bom estado de conservação (Figura U). Além do holótipo, Stuart (1933) designou 

vários espécimes como parátipos (MCZ 6521, 6544-6547, 6554-55, 6575, 6577, 46505 (ex 
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UMMZ 45594), UMMZ 55674, 45591-93, 45595-97, 54955) dos quais alguns foram 

coletados em La Concepción, La Guajira. 

 

DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA: esta espécie apresenta registros para localidades da região de 

Sierra Nevada de Santa Marta, onde segundo Ruthven (1922) foram coletados em altitudes de 

até cerca de 700 metros, em floresta úmida como em San Lorenzo, áreas de floresta 

periodicamente inundadas como em Valencia e florestas secas. Apresenta registros também 

para Palomina e La Concepcion. A espécie apresenta como limite sul a região de Antioquia. 

Ao leste e nordeste a espécie se distribui por várias localidades situadas em regiões altas ao 

longo da Cordilheira da Costa como em Táchira e Mérida e nas áreas altas do nordeste da 

Venezuela como La Guajira, passando por Falcón, Yaracuy, Carabobo, Aragua, Distrito 

Federal e Miranda (Figura 97).  

 

DIAG�OSE: esta espécie se caracteriza pela presença de duas listras claras, uma superior e 

outra inferior. A listra superior envolve duas fileiras de escamas dorsais, a quarta e a quinta 

antes da redução, e apresenta bordas, dorsal e ventral, escuras e bastante evidentes. A listra 

inferior situa-se entre as fileiras um e dois, no entanto, em alguns espécimes fixados não é 

bem visualizada. As duas listras tendem a se esmaecer posteriormente ou desaparecer por 

completo, deixando o dorso completamente unicolor. É diagnosticada também pelo alto 

número de ventrais e subcaudais. 

 

DESCRIÇÃO E VARIAÇÃO: rostral mais larga do que alta, duas nasais, duas pré-oculares, tão 

largas quanto longas, frontal, supra-oculares e parietais duas vezes mais longas do que largas, 

parietais mais estreitas posteriormente, uma loreal presente, mais longa do que alta, uma pré-

ocular, visível no dorso, duas pós-oculares, a superior maior, geralmente duas temporais 
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anteriores e duas posteriores, predominantemente nove supralabiais, quarta, quinta e sexta 

escamas em contato com o olho, nove ou dez infralabiais, com as cinco primeiras em contato 

com o primeiro par de geniais, geralmente um par de escamas situado entre as gulares e a 

primeira ventral (ou pré-ventral). Fórmula dorsal 17/17/15, escamas com duas fossetas apicais 

e lisas. Redução ocorre freqüentemente nas fileiras três e quatro e raramente nas fileiras dois e 

três ou quatro e cinco, sempre na região posterior do corpo entre as ventrais 103-123. Número 

de ventrais varia de 175-201 (X̅=189), cloacal sempre dividida, subcaudais pares, 100-125 

escamas (X̅=116). Maior comprimento total é de 1172 mm para as fêmeas e 1276 mm para os 

machos e o maior comprimento da cauda é de 332 mm para as fêmeas e 380 mm para os 

machos. Dorso da cabeça geralmente unicolor, marrom ou azulado sem o extrato córneo. 

Faixa ocular escura presente na altura dos olhos, desde o focinho até as temporais 

secundárias. Supralabiais geralmente esfumaçadas com a coloração do dorso, ventre da 

cabeça geralmente manchado com vestígios do padrão dos filhotes e posteriormente torna-se 

claro, imaculado. Hemipênis unilobado, não captado, sulco espermático simples, centrolinear 

que alcança o ápice do lobo. Lobo caliculado, com pouco menos da metade do tamanho do 

órgão. Cálices com papilas curtas que na direção basal dão lugar a espinhos maiores e 

diferenciados dos demais nas laterais do sulco espermático. Corpo com duas regiões distintas, 

sendo a região basal provida de pequenos espinhos é maior que a distal, se assemelhando ao 

tamanho do lobo. 

 

HISTÓRIA TAXO�ÔMICA E ATRIBUIÇÃO DE �OMES: Hallowell em 1845 descreveu Coluber 

fuscus baseado em um espécime que segundo o autor era procedente de “Republic of 

Columbia, within two hundred miles of Caraccas”. Em sua descrição, Hallowell falou sobre a 

coloração do espécime, no entanto, não mencionou as listras claras nem as bordas escuras, 

deixando dúvidas quanto a este aspecto, principalmente porque no espécime fixado estas 
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características estão ausentes, ou seja, o dorso é completamente unicolor, azulado (Figura 76). 

Embora com um número alto de ventrais e subcaudais, este espécime sem procedência 

precisa, encontra-se em um raio de 320 Km de Caracas, o que significa que pode referir-se a 

área de ocorrência desta espécie e então este nome teria prioridade, ou poderia se referir a um 

espécime procedente da área de ocorrência de M. boddaerti (ver história taxonômica de M. 

boddaerti), que apresentasse um valor de ventrais e subcaudais altos, como é possível 

acontecer, mesmo que as populações tenham uma freqüência menor destes valores 

comparados as de Mérida, Miranda e Aragua, por exemplo.  

Eudryas ruthveni foi descrita por Stuart em 1933 para uma amostra coletada por 

Ruthven (1922) em Sierra Nevada de Santa Marta. Esta espécie foi caracterizada pelo padrão 

dorsal e por sua distribuição em regiões altas, acima de 1600 metros. Entretanto, em 1941 

Stuart a sinonimizou a Dryadophis boddaerti, mas a manteve como uma subespécie distinta 

sob o argumento de que várias formas intermediárias foram observadas dificultando o 

entendimento sobre a identificação e os limites entre esta espécie e M. boddaerti. O fato que 

intrigou Stuart foi principalmente o baixo número de subcaudais em alguns espécimes como, 

por exemplo, de Mérida que apresentavam o mesmo padrão dorsal de ruthveni.  

Roze (1959) ao analisar um material de Miranda e Distrito Federal (e também de 

Aragua em 1952) apontou que as populações da Venezuela representavam uma subespécie 

plena e que havia um nome disponível Coluber fuscus de Hallowell, embora Stuart (1941) a 

tivesse considerado como intermediaria entre boddaerti e ruthveni. Como justificativa para 

diferenciar estas amostras de ruthveni, Roze comentou que uma área de intergradação entre 

ruthveni de Santa Marta e as populações da Venezuela, era praticamente improvável de 

ocorrer já que havia uma distância de 1700 quilômetros entre uma e outra. Deste modo, todas 

as referências feitas a espécimes da Venezuela, independente da região eram consideradas 

intermediárias, como postulado por Stuart, ou que possivelmente representariam uma 
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subespécie boa, de acordo com Roze. Ou seja, mesmo que os espécimes apresentassem ou não 

o padrão dorsal de ruthveni ou números altos ou mesmo baixos de contagens, estas amostras 

eram referenciadas da mesma forma, como por exemplo, Shreve (1947), Aleman (1952, 1953) 

e Lancini (1986).  

Peters e Orejas-Miranda (1970, 1986) e Tipton (2005) mantiveram o arranjo proposto 

por Stuart citando a ocorrência desta espécie somente para Santa Marta, sem fazer 

comentários sobre as formas intermediárias. Kornacker em 1999 ao publicar uma lista 

sistemática das serpentes da Venezuela, citou somente Mastigodryas boddaerti boddaerti sem 

tecer comentários sobre ruthveni. Além disso, este autor citou (erroneamente) como 

localidade tipo desta espécie a proposta por Hallowell em 1845 e não por Sentzen.  

A decisão tomada neste trabalho é de manter associado a esta espécie um táxon que 

represente da melhor forma possível suas características diagnósticas, sem deixar margem de 

dúvida. Neste caso, o holótipo de Eudryas ruthveni Stuart, 1933, como proposto na descrição 

original é o que melhor representa a espécie aqui reconhecida, além do que a série tipo é 

composta por 19 exemplares permitindo que noções sobre variação sejam obtidas. 

 

CO�SIDERAÇÕES: Stuart considerou como intergradantes entre boddaerti e ruthveni 29 

espécimes, sendo que 24 destes encontram-se no noroeste da Venezuela, associados às partes 

mais altas dos Andes, situados em Bucaramanga na Colômbia (IL 6) e as demais entre Mérida 

e Miranda (Boquerón, UMMZ 55898; Caracas, ANS 5491-92, 5601, USNM 16831; Elvecia, 

CM 7996; La Fria, UMMZ 57061; La Guaira, USNM 22535; Macuto, USNM 27822; 

Maracaibo, BM 43.10.12.26; Mérida, AMNH 13591-94; Milla, AMNH 13434, 13436; Puerto 

La Cruz (Distrito Federal) CM 7285, 7334, 7341; San Estebán, UMMZ 55885-56; Santa 

Lucía (Miranda), CM 7459). Estes espécimes são considerados no presente trabalho como 

representantes de M. ruthveni. Os cinco espécimes restantes, procedentes de Arabupu (Monte 
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Roraima, AMNH 36048, 36063, UMMZ 85272-73) e Sucre (Mount Turumiquire, FMNH 

17837), são considerados no presente trabalho como M. boddaerti, embora apresentem um 

padrão dorsal semelhante.  

De acordo com a presente análise, existem diferenças significativas entre as médias 

das populações de Magdalena, Aragua, Distrito Federal e Miranda (além de considerar os 

dados de ventrais e subcaudais de espécimes do mesmo sexo ou únicos de outras localidades, 

como em La Guajira e Carabobo) em relação à população de Roraima e Guiana. Estas 

diferenças são acentuadas mesmo que espécimes com um número baixo de subcaudais 

estejam presentes, pois a freqüência de subcaudais altas é maior que de subcaudais baixas, 

situação oposta ao observado nos espécimes presentes na Guiana, por exemplo. O fator 

intrigante consiste na morfologia externa destes representantes, pois é muito semelhante. 

Contudo, é possível que da mesma maneira com que ocorram espécimes mais melânicos, 

semelhantes entre si, mas de espécies distintas ao longo dos Andes do Equador e Colômbia, é 

possível ocorrer um padrão dorsal semelhante, como o padrão “ruthveni” em áreas mais altas 

como o observado no norte da América do Sul, nos Andes e no Escudo das Guianas. 

 

MATERIAL A�ALISADO: COLÔMBIA: CESAR: Pueblo Bello: CAS 116225, 116273; San 

Sebastián de Rábago: CAS 113895; LA GUAJIRA: La Concepción: MCZ 6521, 6544, 6545, 

6546, 6547; MAGDALENA: Palomina: MCZ 6554, 6555, 6577; SAN LORENZO: MCZ 46505, 

Las Taguas rd: UMMZ 54955; Santa Marta: UMMZ 45591, 45592, 45593, 45595, 45596, 

45597, 54593, 54949, 54950, 54951, 54952, 54953, 54954, 55674, 63775; VE�EZUELA: 

Rio Albirregas y Milla: AMNH 13434, 13436; ARAGUA: Rancho Grande, near Maracay: 

AMNH 98248, 98249, 98250, 98251, 98252, 98253, UMMZ 124213; DISTRITO FEDERAL: 

Caracas: AMNH 59487, CAS 16319, FMNH 69799, USNM 16831, 55335, 107895, El Valle: 

AMNH 59401, Instituto de Biologia Experimental, Univ. Central de Venezuela: UMMZ 
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203985; FALCON: Mirimire, near: USNM 217515; LA GUAJIRA: USNM 22535; MÉRIDA: 

AMNH 13591, 13592, 13593, 13594; MIRANDA: Curupao, Power Plant: AMNH 59432, 

59433, 59434, Parque Nacional Guatopo, 2 Km N El Lucerno 800m: CAS 139480; TACHIRA: 

Colon: FMNH 5718, La Fria: Pueblo Nuevo: UMMZ 57061; YARACUY: Boqueron: UMMZ 

55898. 

 

Mastigodryas sp 

Drymobius boddaertii: Boulenger, 1894: 13, parte, espécime de Pallatanga. 

Dryadophis boddaerti boddaerti: Stuart, 1941: 66-76, parte. 

Mastigodryas boddaerti boddaerti: Pérez-Santos e Moreno, 1988: 241-242, 

parte. 

Mastigodryas boddaerti boddaerti: Pérez-Santos e Moreno, 1991: 245-246, 

parte. 

Mastigodryas danieli: Dixon e Tipton, 2004: 347-348, parte. 

 

LOCALIDADE TIPO: por se tratar de um táxon novo ao qual nenhuma localidade foi atrelada, 

defino a localidade tipo desta espécie para Pacto, situado na porção oeste da província de 

Pichincha, região oeste do Equador.  

  

MATERIAL TIPO: nenhum dos nomes disponíveis para o gênero Mastigodryas pode ser 

atribuído a esta espécie, sendo, portanto, necessária a designação de um holótipo para 

representá-la. Este se refere a um espécime macho, coletado em Pacto, Pichincha, 0º 8’N, 78º 

45’W, por Pablo Mena em outubro de 1954, depositado na coleção do United States National 

Museum (USNM) sob o número 211052 (Figura 66A, B). Juntamente a este holótipo são 

designados dois parátipos pertencentes à mesma coleção, USNM 211053, uma fêmea coletada 

em San Miguel de Los Colorados por Pablo Mena em Fevereiro de 1955; e USNM 211054, 

um (Figura 66C, D) macho, coletado em Rio Blanco (at Equator, 1000ft) por James A. Peters 
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em 26 de junho de 1954 a apresenta a seguinte nota de coleta: “Taken on bank of very swiftly 

flowing river”. 

 

DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA: ocorre na região andina do Equador e da Colômbia. No 

Equador apresenta registros desde o nível do mar até aproximadamente 1660 metros de 

altitude, com o registro mais ao sul na província de Bolívar, em Balzapamba a 700 metros de 

altitude. Estende-se em direção ao norte, passando por Pichincha (Centro Científico Rio 

Palenque, 200 metros de altitude, Pacto, Rio Baba, 10 Km S, 4 Km E Santo Domingo de Los 

Colorados,  San Miguel de Los Colorados), Esmeraldas (Bulun, Muisne, Rio Blanco, San 

Javier), Imbabura (Pimampiro, Sna Nicolas) e Los Rios (Playas de Montalvo). Na Colômbia 

ocorre em Nariño (localidades), Cauca (localidades), Valle de Cauca (San Antonio, 

Buenaventura, Rio Calima) e Caldas (localidades) (Figura 97).  

 

DIAG�OSE: dorso e lateral da cabeça e escuros, unicolores (com exceção da margem inferior 

das supralabiais), dorso do corpo melânico e escamas com bordas escuras, com ou sem as 

listras laterais claras, ventre do corpo claro com bordas escuras nas escamas; média do 

número de ventrais inferior à média das populações da Bolívia e Peru. Hemipênis com lobo 

longo, ocupando pouco mais da metade do órgão, com espinhos diferenciados na porção distal 

do corpo, especialmente nas laterais do sulco espermático.  

 

DESCRIÇÃO E VARIAÇÃO: rostral mais larga do que alta, duas nasais, duas pré-oculares, tão 

largas quanto longas, frontal, supra-oculares e parietais duas vezes mais longas do que largas, 

parietais mais estreitas posteriormente, uma loreal presente, mais longa do que alta, uma pré-

ocular, visível no dorso, duas pós-oculares, a superior maior, geralmente duas temporais 

anteriores e duas posteriores, predominantemente nove supralabiais, quarta, quinta e sexta 
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escamas em contato com o olho, nove ou dez infralabiais, com as cinco primeiras em contato 

com o primeiro par de geniais, geralmente um par de escamas situado entre as gulares e a 

primeira ventral (ou pré-ventral). Fórmula dorsal 17/17/15, escamas com duas fossetas apicais 

e lisas. Redução ocorre freqüentemente nas fileiras três e quatro, sempre na região posterior 

do corpo entre as ventrais 104-118. Número de ventrais varia de 173-195 (X̅=182), cloacal 

sempre dividida, subcaudais pares, 92-111 escamas (X̅=102). Maior comprimento total é de 

1149 mm para as fêmeas e 1548 mm para os machos e o maior comprimento da cauda é de 

316 mm para as fêmeas e 405 mm para os machos. Dorso da cabeça escuro, unicolor, marrom 

ou azulado sem o extrato córneo. Faixa ocular escura presente na altura dos olhos, desde o 

focinho até as temporais secundárias. Supralabiais e ventre da cabeça bastante manchados ou 

da cor do dorso e ventre corpo e claro e escamas com bordas escuras, destacadas. Dorso do 

corpo melânico, com ou sem a listra lateral clara na região anterior do corpo. Hemipênis 

unilobado, não captado, sulco espermático simples, centrolinear que alcança o ápice do lobo. 

Lobo caliculado, com pouco mais da metade do tamanho do órgão. Cálices com papilas curtas 

que na direção basal dão lugar a espinhos maiores e diferenciados dos demais nas laterais do 

sulco espermático. Corpo com duas regiões distintas, sendo a região basal desprovida de 

espinhos pequenos espinhos de tamanho similar à distal. 

 

HISTÓRIA TAXO�ÔMICA E ATRIBUIÇÃO DE �OMES: Stuart (1941) ao realizar a revisão de 

Dryadophis apontou que as populações dos Andes do Equador e da Colômbia eram diferentes 

do restante da amostra de M. boddaerti na qual os espécimes foram alocados. As diferenças 

que chamaram a atenção de Stuart foram a coloração mais melânica e o baixo número de 

ventrais.  

Estas populações eram alocadas em Mastigodryas boddaerti pela maioria dos autores, 

pois se considerava que esta espécie apresentava uma distribuição muito ampla, ocorrendo 
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dos dois lados dos Andes, desde a Colômbia até a Bolívia, sendo em algumas regiões mais 

melânicos e sem listras e em outras com listras muito evidentes.  

Neste trabalho considero esta amostra diferenciada daquelas amostras situadas no sul 

do Equador e ao norte, em Antioquia, através de evidências de morfologia externa e 

hemipeniana. Esta morfologia inclui somente parte da amostra do Equador referida por Stuart 

(1941), já que este autor considerou outras formas, separadas em espécies distintas no 

presente trabalho. De acordo com a análise dos táxons nominais deste gênero, não encontrei 

nenhum que pudesse ser aplicado a esta amostra. Desta maneira, torna-se necessária a 

designação de um novo nome para que possa representar a espécie da melhor forma. 

 

MATERIAL EXAMI�ADO: EQUADOR: BOLÍVAR: Balzapamba: UMMZ 88958; 

ESMERALDAS: Muisne: San Francisco: MECN 2898, Rio Blanco, at Equator: USNM 211054, 

Bulun: AMNH 13590, San Javier: AMNH 13589; IMBABURA: Paramba: AMNH 13433, 

Pimampiro: MECN 3607, UMMZ 83705, San Nicolas: UMMZ 83707; LOS RIOS: Playas de 

Montalvo: UMMZ 83950; PICHINCHA: Centro Científico Río Palenque: AMNH 119839, 

Pacto: USNM 211052, Domingo de los Colorados: Rio Baba, 10 km S, 4 km E Santo: KU 

142812, 47 Km S of, Centro Cientifico Rio Palenque: USNM 285490; San Miguel de Los 

Colorados: USNM 211053; COLÔMBIA: CALDAS: FMNH 54966; CAUCA: FMNH 54967, 

54968, 54969, 54970, 61665, Bolívar: estrada a Pepinal: MZUSP 6132; DARIÉN: Lago 

Calima: KU 169953; NARINO: FMNH 165338; VALLE DE CAUCA: San Antonio: MVZ 68610, 

USNM 151660, 151661, 151662,267274. 

 

ESPÉCIMES �ÃO IDE�TIFICADOS: dentro da amostra analisada foram encontrados alguns 

espécimes diferenciados e que não foram associados a nenhuma das espécies aqui definidas. 

Estes espécimes, dos quais a maioria é jovem, são procedentes da região andina de Boyacá 
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(FMNH 28322, 28328), Cundinamarca (Sasaima) (UMMZ 78267A e B, 132656, 132657) e 

Tolima (Melgar) (USNM 154030) na Colômbia. Destes, os espécimes de Melgar e Caldas 

encontram-se na vertente leste da Cordilheira Ocidental e os demais se encontram na vertente 

oeste da Cordilheira Oriental. Como se tratam de espécimes jovens com padrão dorsal 

diferenciado dos demais reconhecidos ao longo deste trabalho e adultos unicolores e devido à 

falta de material disponível para fins de comparação, mantenho-os aqui como indefinidos. 

Existe a possibilidade dos espécimes de Tolima e Caldas se enquadrarem na descrição da 

espécie com ocorrência a partir do Norte do Equador até o sul da Colômbia (M. sp). No 

entanto, material adicional é necessário para que se possa associá-los a algum táxon 

disponível ou a um novo táxon com maior precisão.  

Os espécimes procedentes de Cundinamarca e Boyacá, por sua vez, encontram-se do 

outro lado do Vale do rio Magdalena, isolados do padrão do N do Equador S da Colômbia e 

também da distribuição de M. boddaerti. Alguns espécimes desta região foram mencionados 

por Pérez-Santos e Moreno (1988), os quais os associaram a Mastigodryas melanolomus, uma 

espécie com distribuição centro-americana, devido ao fato de que esta espécie apresenta 

simplesmente um padrão dorsal unicolor e mais melânico. Os registros citados por estes 

autores são para Sasaima em Cundinamarca e Ibagué em Tolima (baseados no registro de 

quatro exemplares depositados no Kansas University). Estes dois autores citam ainda que os 

espécimes foram encontrados na região das Cordilheiras Oriental e Central, em sua porção 

sul, entre 1000 e 1500 metros de altura no vale do rio Magdalena, em bosques úmidos e muito 

úmidos pré-montanos (citam ainda que é possível que esta espécie ocorra na “Hoya do rio San 

Juan em Chocó”.  

Outro espécime muito interessante é procedente de Little Tobago. Este se enquadraria 

perfeitamente na descrição de Mastigodryas dunni (AMNH 84228), através do padrão de 

coloração dorsal, senão fosse por seu baixo e discrepante número de subcaudais, 103 versus 
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120-128 de Tobago (N=8). Este valor se enquadra dentro do intervalo apresentado pelos 

espécimes analisados de Trinidad, 99 a 123 (N=14, dos quais 12 apresentam um valor inferior 

a 116), porém esta amplitude não foi observada na amostra de Tobago para que fosse 

considerado, mesmo que no limite inferior, como uma M. dunni. Murphy (1999) registrou, 

mesmo citando que era uma forma inválida, M. dunni para as duas Ilhas, Tobago e Little 

Tobago, incluindo em sua amostra o mesmo espécime analisado neste estudo, AMNH 84228. 

Até que mais espécimes destas Ilhas sejam avaliados, e uma melhor noção possa se obter 

referente a amplitude de contagens, deixo este espécime separado da amostra de Tobago 

referente a Mastigodryas dunni. 

 

COME�TÁRIOS E ESPÉCIES DO GRUPO CE�TRO-AMERICA�O: com base nos espécimes 

analisados ao longo deste estudo pude constatar que nenhum registro de Mastigodryas 

alternatus, espécie que se distribui mais ao sul dentre todas do grupo centro-americano, foi 

relatado para a América do Sul, sendo seu limite mais ao sul a região de Darién, no Panamá. 

Nesta região, inclusive, foram registrados somente quatro espécimes (KU 107686, 107687, 

110632, UMMZ 124188) desta espécie. Da mesma forma, as espécies com distribuição mais 

ao norte de boddaerti, M. danieli e M. ruthveni apesar de estarem associadas intimamante a 

áreas mais altas dos Andes, apresentam registros escassos em áreas baixas. No entanto, 

nenhum destes encontra-se na margem esquerda do Rio Atrato, somente na margem direita 

como no caso do espécime de M. danieli proveniente de Chigorodó, na subregião de Urabá 

em Antioquia.   

Esta constatação dos limites de distribuição entre as espécies destes dois conjuntos 

deixa pouca dúvida quando o padrão dorsal é comparado. Como citado, as espécies andinas 

de boddaerti tendem a apresentar dorso melânico e sem listras, ou seja, unicolor, ao contrário 

do observado em M. alternatus. Mesmo que alguns espécimes de M. alternatus apresentem 
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dorso mais escuro, pode-se notar na metade anterior do corpo um padrão de listras claras, 

especialmente quando os exemplares fixados são imersos em álcool. Deste modo, mesmo 

mais escuros, os espécimes apresentam duas listras claras situadas nas fileiras 1 e 2 e 4 e 5. 

Nas espécies sul-americanas estas listras claras são encontradas em M. dunni, de Tobago, no 

entanto, nesta espécie as bordas escuras não estão presentes como estão em M. alternatus. Em 

M. ruthveni e M. danieli a listra clara inferior não ocupa a totalidade da primeira e segunda 

fileiras, mas sim se restringem a sutura entre estas fileiras, sendo mais estreita, ao contrário do 

observado em M. alternatus.  

Pérez-Santos e Moreno (1988) e Torres-Carvajal (2004) ampliaram a distribuição de 

melanolomus para algumas localidades na Colômbia e Equador (citados acima em boddaerti) 

em função do padrão dorsal unicolor presente em alguns espécimes, semelhante ao observado 

em M. melanolomus. Entretanto, nota-se que do Panamá a Nicaragua, onde ocorre M. 

alternatus o padrão dorsal é bastante constante e evidente, exceto por alguns espécimes que 

apresentam uma mescla entre padrões, mas com as espécies distribuídas mais ao norte, como 

M. melanolomus (restrita neste trabalho) da região de Yucatán e M. laevis com ocorrência em 

Honduras. Desta forma, as ampliações feitas por Torres-Carvajal (op. cit.) e Pérez-Santos e 

Moreno (op. cit.) não se referem, na verdade, ao grupo centro-americano, mas sim a M. 

reticulatus revalidada neste trabalho e M. sp, respectivamente, sendo esta última pertencente a 

região de Boyacá e Cundinamarca, no vale do Rio Magdalena.  

Considerando sua atual composição, melanolomus é composto por duas espécies, M. 

dorsalis e M. melanolomus e esta última, por sua vez, é composta por sete subespécies: M. m. 

melanolomus, M. m. alternatus, M. m. laevis, M. m. stuarti, M. m. slevini, M. m. tehuanae e 

M. m. veraecrucis (Stuart, 1933, 1941; Peters e Orejas-Miranda, 1986; Tipton, 2005, Tabela 

1). No total, este grupo apresenta onze táxons nominais associados ao longo de sua história. 

Sua história taxonômica não é tão complexa quanto à apresentada por boddaeri, pois a análise 
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dos tipos (exceto os que foram considerados perdidos, Tabela 30) não deixa dúvidas quanto à 

identidade da maioria das espécies, pois estas não foram descritas através de séries sintipos 

(com duas exceções), muitas vezes compostas acarretando na necessidade de decisões 

taxonômicas posteriores, como demonstrado em outros grupos. 

De acordo com a proposta deste trabalho, seis espécies são reconhecidas (embora a 

variação geográfica não tenha sido abordada em detalhes), M. dorsalis a que mais se 

diferencia através do padrão dorsal e hemipeniano, e cinco táxons, previamente propostos, 

elevados ao nível específico de acordo com as conclusões obtidas a partir da análise de cerca 

de 600 exemplares. Estas espécies estão amplamente distribuídas ao longo da América 

Central, sendo o limite mais ao sul, como comentado, a região de Darién no Panamá e o limite 

mais ao norte a região de Sinaloa, no México (Figura 98 a 100). A seguir apresento 

brevemente a diagnose das espécies que compõem este grupo centro-americano e ressalto que 

uma análise de variação detalhada será realizada em outro momento, uma vez que é 

imprescindível para a verificação das freqüências dos caracteres ao longo da geografia 

permitindo deste modo que os táxons sejam bem diagnosticados. Nestas descrições não entrei 

em detalhes sobre a história taxonômica de cada táxon reconhecido (será realizado também 

em outro momento), somente cito, quando necessário, algumas obras relevantes. 

 

Mastigodryas alternatus (Bocourt, 1884) 

Coryphodon alternatus Bocourt, 1884: 133, localidade-tipo: “Isthmo 

de Darien, Panama” 

Eudryas boddaerti gaigeae Stuart, 1933: 7, localidade-tipo: “Wright’s 

Ranch, Boquete, Chiriqui Province, Panama” 

Dryadophis melanolomus alternatus: Stuart, 1941; 81-86. 

Dryadophis sanguiventris Taylor, 1954: 722-724, localidade-tipo: 

“Esquinas, Punta Arenas Province, Costa Rica” 

Mastigodryas melanolomus alternatus: Peters e Orejas-Miranda, 1986: 194. 
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LOCALIDADE TIPO: de acordo com a descrição original desta espécie a localidade tipo é 

“Isthmo de Darien, Panama”. Esta localidade situa-se no extremo sul da distribuição da 

espécie e consiste em uma área onde não ocorre simpatria em relação a outro táxon deste 

gênero, sendo desta maneira mantida da forma como descrita por Bocourt (1884).  

 

MATERIAL TIPO: Bocourt (1884) se baseou na descrição de um espécime depositado na 

coleção do Museu de História Natural de Paris, sob o número 6202, procedente do “Isthmo de 

Darien, Panama” (Figura 101). Este espécime é um jovem, cujo padrão dorsal consiste de 

manchas escuras transversais, alternadas ao longo do dorso. Como se trata de uma espécie que 

nesta região do Panamá não apresenta simpatria com nenhum outro táxon dentro deste gênero, 

este padrão dorsal, típico de uma Mastigodryas só pode ser associado a esta espécie, embora 

não reflita o padrão dos adultos. Taylor (1954: 721) ao coletar um espécime jovem de 

Tenorio, Costa Rica mencionou que a diagnose fornecida por Bocourt (op. cit.) concoradava 

satisfatoriamente com o padrão dorsal deste espécime.  

 

DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA: se distribui através do Panamá e Costa Rica, tanto do lado 

pacífico quanto caribenho, incluindo as ilhas da costa, e se estende ao norte através da costa 

do Caribe até alcançar algumas localidades na Nicaragua e Honduras, onde aparentemente 

encontra-se associada a áreas baixas (Figuras 98 e 100).  

 

DIAG�OSE: dorso azulado ou marrom no espécime fixado com duas listras laterais claras, a 

superior situada nas fileiras quatro e cinco e a inferior situada nas fileiras um e dois antes da 

redução (Figura 102). As bordas escuras estão presentes principalmente na região anterior do 

corpo e podem em alguns casos se esmaecer assim como as listras claras, posteriormente. A 
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terceira fileira, que separa as duas linhas é escura, com a mesma coloração do restante do 

dorso. Esta fileira apresenta bordas mais escuras e bem marcantes em alguns espécimes. Após 

a redução das dorsais, que ocorre mais ou menos na altura a centésima ventral, a linha clara 

superior muda de posição, passando da fileira 4 e 5 para 3 e 4 e exatamente no ponto da 

redução, as bordas escuras da fileira três, sofrem também a redução, e esta fileira passa a 

apresentar somente uma linha escura em sua borda ventral, na sutura com a fileira 2. 

Geralmente supralabiais e ventre da cabeça claros ou ainda com resquícios de manchas 

escuras dos filhotes, especialmente nas suturas das infralabiais. Ventre do corpo geralmente 

claro, imaculado até o final da cauda. Lobo do hemipênis com tamanho equivalente ao corpo, 

provido de cálice papilados que ventralmente dão lugar a espinhos levemente diferenciados na 

face sulcada, especialmente nas laterais do sulco espermático (Figura 103A). Nove 

supralabiais, sendo a quarta, quinta e sexta em contato com a órbita, ventrais 168-209, 

subcaudais 89-114. 

 

COME�TÁRIOS: com base nos espécimes analisados observa-se que esta espécie se torna 

menos freqüente na Nicaragua e apresenta somente um registro na região nordeste de 

Honduras, em Gracias a Dios (USNM 564114, 563323). Nestas regiões seu padrão dorsal se 

torna menos evidenciado, se assemelhando mais ao padrão exibido pelos representantes de M. 

laevis no norte de sua distribuição. Alguns filhotes examinados para esta região apresentam 

manchas dorsais alternadas com as laterais, típico desta espécie e diferente do observado em 

M. laevis onde as manchas são contínuas no dorso.  

Taylor (1954) diferenciou a população de Puntarenas na Costa Rica em relação às 

demais populações através do padrão de coloração do ventre dos espécimes, vermelho e com 

base nesta única característica reconheceu uma nova espécie Mastigodryas sanguiventris. No 

entanto, Savage (1992) em seu trabalho sobre os anfíbios e répteis da Costa Rica ressaltou que 
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esta espécie não é válida e a considerou como um sinônimo junior de M. melanolomus 

alternatus. Esta postura é mantida neste trabalho, pois não há evidências de que sejam 

amostras distintas, além da coloração avermelhada se perder nos espécimes fixados, sendo 

desta forma, difícil avaliar esta característca na amostra como um todo. 

 

MATERIAL EXAMI�ADO: COSTA RICA: ALAJUELA: San Carlos: UMMZ 131313, 131437, 

San Jose: KU 125468; CARTAGO: FMNH 178713, 179051, 179080; Cervantes: AMNH 

136137, KU 30898, 30990; Turrialba: KU 30991-92, 34883, 35522, 35649, 125462-66, 

UMMZ 117684, USNM 192588, 524229; GUANACASTE: Tenorio: KU 31959; HEREDIA: MVZ 

217616, UMMZ 122641; LIMÓN: AMNH 89166, 89167, 126419, 138592, 138614, 126420, 

FMNH 101425, 101426, KU 30998, KU 35648, MZUSP 6384; PUNTARENAS: KU 31978; 

Boruca: AMNH 17304; Isla Del Cano: UMMZ 71204; Monteverde: KU 290373; Palmar Sur: 

KU 63786; Palmar Norte: KU 93988, 93989, 95768; Rincon de Osa: USNM 219594; San 

Vito Airport: KU 100629; SAN JOSE: San Jose: KU 35603, 56006, 125469, 174475, 125470, 

UMMZ 131435; HO�DURAS: GRACIAS A DIOS: USNM 564114, 563323; �ICARAGURA: 

Musawas Waspuc River: AMNH 75232-35; Cuptina Camp: AMNH 12647; Bluefields: 

AMNH 12648; MANAGUA: Los Nubes: KU 174156, 174158, 174168; ZELAYA: AMNH 

70246, KU 112967-69; PA�AMÁ: ARCHIPIELAGO DE LAS PERLAS: Pedro Gonzales Island: 

USNM 120697; San Jose Island: USNM 120641-47; BOCAS DEL TORO: Almirante: KU 

80225, 80226, 107660-64, 107668, 107669, MVZ 149579, 149580; Cayo Nancy: USNM 

338579-80; Isla Cristobal: USNM 348245-46, Isla de Colon: KU 107665; Laguna de Tierra 

Oscura: USNM 348492; mouth of Rio Cahuita: KU 110627; Punta de Pena: USNM 38673; 

CANAL ZONE: Ancon: KU 110628-29; Barro Colorado Island: KU 7567-88, MVZ 53591, 

UMMZ 63764-65, USNM 203680; Camp Chagres: KU 107675; Colón: USNM 38505; 

Curundu: KU 80256, 107682; Fort Clayton: CAS 21053, KU 107677-78; Fort Kobbe: KU 
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107676, 107679; Madden: KU 107681, 107683, 110631, UMMZ 155695; Pipeline Road: 

UMMZ 162686; CHIRIQUI: UMMZ 57915; Boquete: CAS 78872-78895, MCZ 46504, 

UMMZ 57912-13, 57917-21, 57932, USNM 51967; Finca Santa Clara: KU 107671, 

Progreso: UMMZ 57916, 161240-41; Rabo de Puerco: UMMZ 57911, Road between Volcan 

and Cerro Punta: UMMZ 155698, San Felix: USNM 297725, 297727; Secas Island: USNM 

96037; COLÓN: Ciricito: CAS 71427, 71429; DARIEN: Rio Canglon: UMMS 124188; Rio 

Tuira at Rio Mono: KU 107686; Rio Chuqunaque, above Rio Morti: KU 107687; Rio Jaque: 

KU 110632; HERRERA: Arraijan: KU 110634; Parita: USNM 127300; LOS SANTOS: Rio 

Guanico: KU 107673-74; PANAMA: FMNH 154537; Chepo: KU 75689, Altos de Majé 

AMNH 109644, Cerro Azul region: AMNH 119879; Finca La Sumbadora: KU 80592; Fort 

Davis: USNM 65855; Las Cumbres: KU 110633; Panama City: KU 107684-85; Rodman 

Naval Ammo Depot: USNM 192286; Taboga Island: USNM 133179; VERAGUAS: Isla 

Gobernadora: KU 107672. 

 

Mastigodryas dorsalis (Bocourt, 1890) 

Drymobius (Eudryas) dorsalis Bocourt, 1890: 724, localidade-tipo: 

“Guatemala” 

Dryadophis dorsalis: Stuart, 1941: 95-97. 

Mastigodryas dorsalis: Peters e Orejas-Miranda, 1986: 193. 

 

LOCALIDADE TIPO: a localidade tipo fornecida por Bocourt (1890) no momento da descrição 

original é “Plateau of Guatemala”. Embora toda esta região compreenda a área de ocorrência 

desta espécie, uma localidade tipo mais específica deve ser atribuída. Desta forma esta é aqui 

restringida para a localidade de Yepocapa, situada em Chimaltenango, no Plateau da 

Guatemala, Guatemala, coordenadas geográficas: 14’ 30º N, 90º 56’ W. Esta localidade foi 
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escolhida por ser bem representada por espécimes coletados em seus arredores que 

representam de forma clara o padrão morfológico exibido pela espécie.  

  

MATERIAL TIPO: Bocourt (1890) ao descrever esta espécie se baseou em uma série síntipo 

formada por dois espécimes recebidos no Museu Nacional de Paris, depositados sob os 

números MNHN 7391 e 1891-257 e provenientes de “Plateuau of Guatemala”. Os dois 

espécimes são adultos, apresentam padrão dorsal bem visível e encontram-se em bom estado 

de preservação; somente o MNHN 1891-257 apresenta a cauda incompleta. Além do padrão 

dorsal estes espécimes compartilham diversas características de folidose, representando a 

mesma entidade biológica. Com a intenção de associar um espécime a este nome faz-se 

necessária a designação de um lectótipo, de acordo com a recomendação do Código de 

Nomenclatura Zoológica (1999). O espécime selecionado como lectótipo é o que se encontra 

em melhor estado, com a cauda completa, referido sob o número MNHN 7391 (Figura 104). 

 

DISTRIBUIÇÃO: esta espécie encontra-se associada a áreas relativamente altas presentes entre 

a porção central da Nicaragua, em Matagalpa, Esteli e Jinotega e Chiapas, no México. Ao 

longo deste trecho da distribuição a espécie passa por El Salvador, Honduras e Guatemala 

(Figuras 98 e 99).  

 

DIAG�OSE: dorso azulado no espécime fixado ou verde oliváceo no espécime vivo, com três 

listras dorsais escuras, uma mediodorsal situada na nona fileira dorsal e duas laterais, uma de 

cada lado do corpo situada na terceira fileira de escamas. Estas listras podem se estendem até 

a região posterior do corpo ou podem desaparecer na metade posterior. As escamas dorsais 

apresentam geralmente bordas laterais brancas ao longo de todo o corpo. Ventre da cabeça 

com vestígios de manchas arredondadas presentes nos filhotes ou totalmente claro, imaculado. 
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Posteriormente o ventre torna-se claro, sendo que somente as laterais das ventrais se mantêm 

com a coloração do dorso. Hemipênis com lobo levemente menor que o corpo constituído por 

cálices papilados, dos quais as papilas são curtas. Na direção basal estes cálices são 

substituídos por espinhos levemente diferenciados e homogêneos nas duas faces do órgão, 

sem nenhum espinho diferenciado dos demais ou em forma de gancho (Figura 103B). Em 

uma posição imediatamente ventral a estes espinhos ocorre uma constrição no órgão, 

característica não encontrada em nunhuma outra espécie do gênero. Esta constrição destaca a 

porção do corpo provida de espinhos e a diferencia da base do órgão a qual ostenta alguns 

bolsos e espículas ao longo de sua extenção. Nove supralabiais, sendo a quarta, quinta e sexta 

em contato com o olho; ventrais 179-202, escamas subcaudais 111-139. 

 

MATERIAL EXAMI�ADO: EL SALVADOR: Canton El Palmital: KU 289864; N Tenancingo: 

KU 183920; CHALATENANGO: MVZ 40409, 40410; LA UNION: Volcan Conchagua: KU 

183918; MOROZAN: N Slope Mt. Caraguatigne: MVZ 40408, NE Perquim: KU 183919; 

SANTA ANA: Las Cruces Coffee Plantation; MVZ 40411; GUATEMALA: FMNH 1965, 

MCZ 22440, USNM 6804; BAJA VERAPAZ: Cerro Verde: KU 191020-21; Junction CA 14 x 

CA 9: MVZ 146966; Matanzas: KU 187332; SE Purulha: KU 187333; CHIMALTENANGO: 

FMNH 68609; Yepocapa: UMMZ 107044-48, 107050, 107052-54, 107358, 107360-62; EL 

QUICHE: Joyabaj: KU 187335; ESCUINTLA: Finca El Salto: MVZ 88456; HUEHUETENANGO: 

Jacaltenango: UMMZ 89216; SACATEPEQUEZ: CAS 67702-03; SAN MARCOS: Duenas Finca 

San Rafael: UMMZ 107357; SOLOLÁ: UMMZ 106429-30, 129009-10, 130090-91; ZACAPA: 

between Finca Pacayal and Patzun: UMMZ 107359; HO�DURAS: MCZ 38327; Intibuca: 

KU 194337; Santa Barbara: AMNH 70149; COPÁN: USNM 508409, 570438-39; FRANCISCO 

MORAZAN: WNW EL Zamorano: KU 103261, Rancho Quemado: AMNH 70206, San 

Antonio de Oriente: AMNH 70163; LA PAZ: NE Perquin: KU 103261; OLANCHO: USNM 



180 

 

337505-11; La Venta: KU 200501; YORO: FMNH 21878-79, KU 203010, USNM 508407-08, 

559719; MÉXICO: Chiapas: CAS 163808; �ICARAGUA: ESTELI: Finca Venecia: KU 

86184; JINOTEGA: KU 42322; MATAGALPA: Finca Tepeyac: KU 86185, Hacienda La 

Cumplida: UMMZ 116543-44, 117682-83; Santa Maria de Ostuma: KU 101913. 

 

Mastigodryas laevis (Fischer, 1881) 

Herpetodryas laevis Fischer, 1881: 47, localidade-tipo: “Guatemala”. 

Dromicus coeruleus Fischer, 1885: 103, localidade-tipo: “Cobán, 

Guatemala”. 

Drymobius boddaerti var. modesta Werner, 1903: 346, localidade-tipo: 

“Cobán, Guatemala”. 

E[udryas]. b[oddaerti]. laevis: Stuart, 1933: 2.  

Dryadophis melanolomus laevis: Stuart, 1941: 86-88. 

Dryadophis melanolomus tehuanae Smith, 1943: 420, localidade-tipo: 

“Cerro Quengola, Oaxaca”. 

Dryadophis sanguiventris Taylor, 1954: 722-724, localidade-tipo: “Esquinas 

Forest reserve, Las Esquinas, (between Palmar and Golfito), Puntarenas 

Province, Costa Rica”. 

 

LOCALIDADE TIPO: na descrição original Fischer (1881) citou como localidade tipo desta 

espécie “Guatemala”. Por se tratar de uma extensa área geográfica que engloba diferentes 

fisionomias existe a necessidade de que uma localidade mais precisa seja definida e que 

represente as características da área de ocorrência da espécie. Stuart (1941) citou que esta 

espécie encontrava-se restrita a região de Alta Verapaz e possivelmente Cuchumatanes e áreas 

baixas adjacentes. Levando-se em consideração a área de ocorrência desta espécie fornecida 

por Stuart (1941), bem como a distribuição dos espécimes analisados no presente estudo a 

localidade tipo desta espécie é restringida para Finca Chamá, Alta Verapaz, Guatemala, 

15º37’N, 90º34 W, situada em uma região alta no sudoeste do país. 
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MATERIAL TIPO: o nome mais antigo associado a este táxon é Herpetodryas laevis (Fischer, 

1881, pl. 11, figs. 4-6). De acordo com as consultas realizadas à Instituição (SMNS) onde 

teoricamente o material tipo desta espécie foi depositado, obtive informações de que este está 

perdido. Embora as características fornecidas na descrição original representem o padrão 

morfológico diagnóstico desta espécie, faz-se necessária a designação de um neótipo para que 

um espécime testemunho seja associado a este nome e, desta forma, mantida a estabilidade 

nomenclatural. Este neótipo é aqui designado para o espécime UMMZ 91015 que representa 

de forma eficiente todas as caraterísticas diagnósitcas desta espécie. Está depositado no 

University of Michigan Museum of Zoology e foi coletado em 9 de maio de 1938 por L. C. 

Stuart em Finca Chamá, Alta Verapaz (Figura 105). Desta forma o neótipo passa a ser 

associado sem margem de dúvida à localidade tipo aqui restringida. 

 

DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA: esta espécie se distribui desde a Nicaragua, no Atlântico Norte 

passando por Gracias a Dios, Atlantida e Islas de La Bahia em Honduras. Está amplamente 

distribuída nas regiões com altitude baixa a moderada ao longo da Guatemala se direcionando 

ao norte passando por Chiapas e Oaxaca até alcançar Jalisco e San Luis Potosí, contornando a 

região oeste da porção central do México (ao redor da Cidade de Méxido). Na região que vai 

de Tabasco a Tamaulipas apresenta registros escassos. O limite norte de distribuição de M. 

laevis encontra-se na região de Sinaloa, representado por somente um indivíduo (Figura 98 e 

99). 

 

DIAG�OSE: esta espécie é caracterizada principalmente pela retenção do padrão dorsal dos 

filhotes no estágio adulto. Diferentes graus de retenção podem ocorrer, alguns espécimes 

mantêm todas as manchas no corpo enquanto que outros as perdem quase ou completamente. 

As manchas escuras são contínuas e estão alinhadas de lateral a lateral, da forma como 
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ocorrem no padrão dorsal dos filhotes (ao contrário do padrão de M. alternatus e M. slevini, 

que os filhotes tem manchas alternadas). Intercaladas entre estas manchas ocorrem manchas 

claras e estreitas, destacadas por bordas escuras. Em alguns espécimes adultos que não retém 

as manchas, o dorso do corpo é totalmente unicolor, azulado ou marrom nos espécimes 

fixados e as bordas das escamas são levemente mais escuras. A faixa ocular escura está 

presente e exibe uma projeção ventral escura, entre a sexta e sétima supralabial, sendo o 

restante destas escamas claras ou levemente esfumaçadas. Alguns indivíduos podem 

apresentar as supralabiais totalmente claras, imaculadas. A região glular e as primeiras 

ventrais são escuras com manchas arredondadas claras ou são totalmente claras como no 

restante do ventre. Lobo do hemipênis com cerca da metade do comprimento total do órgão, 

ornamentado com cálices papilados. Na direção basal estão presentes na porção distal do 

corpo espinhos com tamanho diferenciado nas laterais do sulco espermático, especialmente do 

lado esquerdo deste (Figura 103C). Nove supralabiais, sendo a quarta, quinta e sexta em 

contato com a órbita, ventrais 171-197, subcaudais 93-128. 

 

COME�TÁRIOS: esta espécie, da mesma forma como citado para M. alternatus, ocorre em 

algumas áreas onde o padrão dorsal exibe além de suas características, algumas semelhanças 

com outros padrões, como por exemplo, com M. melanolomus, ao leste da distribuição. Além 

disso, nota-se que na região limítrofe entre a distribuição com M. melanolomus a freqüência 

no número de subcaudais também é mais elevada se comparado às demais populações como 

de Izabal e Alta Verapaz, na Guatemala. Na região de Nayarit foram observados alguns 

exemplares que apresentam mesclas entre este padrão e o presente em M. slevini Todas estas 

mesclas na morfologia dorsal ocorrem nos limites de distribuição entre as espécies 

reconhecidas. 
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Duas subespécies foram descritas para a porção oeste do México, M. melanolomus 

stuarti para a região que vai de Colima a Guerrero (Smith, 1943) e M. m. tehuanae para a 

região de Oaxaca (Smith, 1943). Estas não são consideradas válidas neste trabalho, por não 

apresentarem características que possam diferenciá-las de M. laevis, tanto através da 

morfologia externa e hemipeniana quanto pela folidose, especialmente número de ventrais e 

subcaudais. Desta forma, estes dois nomes são considerados como sinônimos juniores de M. 

laevis.  

 

MATERIAL EXAMI�ADO: GUATEMALA: USNM 6764, 25226; ALTA VERAPAZ: Chinajá: 

KU 58160; Finca Canihor: UMMZ 91021-23; Finca Chamá: UMMZ 91015-17; Finca Los 

Alpes: UMMZ 91018-19; Finca Panzamala: UMMZ 91013-14; Finca Volcan: UMMZ 91020; 

Semicoch: USNM 35903; CHIMALTENANGO: Aldea Buena Vista: UMMZ 107051, Between 

Pochuta and Palmira: UMMZ 107350; EL PETÉN: Chinaja: KU 55709; El Cruce: KU 157597, 

157599, 171727; Flores Poptum Road: AMNH110666; La Libertad: UMMZ 74897; Tikal: 

KU 157598; HUEHUETENANGO: El Paraiso: UMMZ 127277; Finca El Injerto: UMMZ 

126431; Jacaltenango: UMMZ 120013; Sierra Del Cuico Cuico: UMMZ 126326; IZABAL: 

FMNH 20553-54; Puerto Santo Tomas, Las Escobas: KU 191023-26; Los Amates, Aldea 

Vista Hermosa: KU 191027-28, 191030-35; Quirigua: USNM 56284; SAN MARCOS: FMNH 

20332; Finca La Paz: UMMZ 98322, 106684-86, 107351-53, 121017, 122699; Finca Santa 

Julia: MVZ 146727, 148164-68, 159801-04, 170244; SUCHITEPEQUEZ: Volcan Zunil: Finca El 

Cipres: CAS 66946-48; Finca El Naranjo: AMNH 94894-95; SOLOLÁ: Olas de Moca: FMNH 

20416; HO�DURAS: FMNH 5284-89, USNM 213302; ATLANTIDA: CURLA Forestry 

Station: USNM 563320, 559631; Tela: USNM 82161, 82169; COLON: USNM 242645-48; 

COPÁN: USNM 570441; GRACIAS A DIOS: Awasbila: USNM 559632; Bodega de Rio 

Tapalwás: USNM 559630; Rus Rus: USNM 559627-29, 562894-95, 563321; Islas de La 
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Bahia: Cayo Cochino Grande: KU 220124-29; OLANCHO: USNM 559624-25; MÉXICO: 

CHIAPAS: Acacoyagua: USNM 110908; Cacahoatán: MVZ 177170; Colonia Soconusco: 

USNM 110907; Comitan: UMMZ 94621-23; Escuintla: Finca Juarez: UMMZ 87624-26, 

USNM 110901-06; E El Real: Finca Monte Perla: MVZ 159397, 177169; Finca San 

Jeronimo: MVZ 167108; La Esperanza: USNM 110809; Milpas: Finca San Leandro: CAS 

127443; N of Tapachula, on Road to Nueva Alemania: CAS 139900; La Mina Microwave 

Tower: CAS 163937; Ocozocuatla: UMMZ 119975; Rancho La Esperanza: AMNH 66456; 

Salto de Agua: USNM 110900; Vitotol: KU 187296; W of San Cristobal de Las Casas: CAS 

195388; COLIMA: Periquillo: Hacienda Paso Del Rio: UMMZ 80202; GUERRERO: Acapulco: 

USNM 110924; SE San Andres de La Cruz: UMMZ 125729; JALISCO: MVZ 146964; 

MICHOACAN: La Placita: UMMZ 104601, 104603- 104605; ESE of point of San Telmo: 

USNM 104604, Point of San Juan de Lima: USNM 104600; OAXACA: FMNH 106118-19; 

Cerro Arenal: AMNH 68012; Cerro Baul: AMNH 100671; Cosolapa: CAS 74355, 74361, 

74387; La Concepcion: USNM 110918-23; Mixtequilla: UMMZ 82552; Mount Guengola: 

USNM 110917; Tehuantepec: AMNH 65113, 66966; UMMZ 82546-49, 82551-52; Tres 

Cruces: USNM 110909-16; 37 Km N San Gabriel Mixtepec: KU 101150; SAN LUIS POTOSI: 

El Naranjo: UMMZ 110831; Xilitla Region: KU 24029-31; SINALOA: 8 Km Vila Union: KU 

80746; �ICARAGUA: USNM 15191; ATLANTICO NORTE: 4 mi SW Bonanza: KU 84875; 10 

mi above Recero Rio Siquia Mico: UMMZ 79763. 

 

Mastigodryas melanolomus (Cope, 1868) 

Masticophis melanolomus Cope, 1868: 134, localidade-tipo “Yucatán”. 

E[udryas]. b[oddaerti]. melanolomus: Stuart, 1933: 2. 

Dryadophis melanolomus melanolomus: Stuart, 1941: 88-91. 

Mastigodryas melanolomus melanolomus: Peters e Orejas-Miranda: 193. 
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LOCALIDADE TIPO: Cope (1868) descreveu Masticophis melanolomus baseado no exame de 

um espécime procedente de Yucatán, México, região esta que abrange a distribuição da 

espécie aqui considerada.  

 

MATERIAL TIPO: o espécime referido por Cope (1868) encontra-se depositado na coleção do 

United States National Museum sob o número USNM 24985 em ótimo estado de conservação 

(Figura 106). Seu padrão dorsal representa de forma eficiente o padrão dorsal exibido pelos 

representantes desta região da Península de Yucatán, sendo desta forma, restrito a esta área de 

ocorrência. 

 

DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA: esta espécie é amplamente distribuída nas áreas baixas ao 

longo de diversas localidades presentes na Península de Yucatán, como Campeche, Quintana 

Roo e Yucatán, no México. Além desta região, somente um espécime foi registrado para uma 

área bastante próxima situada em Cayo, Belize (Figura 98). 

 

DIAG�OSE: esta espécie é bastante diferenciada das demais. Embora se observe um resquício 

de uma linha escura situada entre as fileiras dois e três, não apresenta linhas claras e nem 

escuras evidentes. As escmas apresentam margens ou interstícios escuros que em conjunto 

denotam a presença de várias linhas longitudinais ao longo de todo o dorso. A coloração é 

azul-acinzentada ou marrom e posteriormente tende a se tornar mais claro, levemente 

avermelhado. As supralabiais são geralmente manchadas de forma irregular, mas podem 

também ser claras. Região gular apresenta em alguns casos manchas escuras bastante 

destacadas ou pequenas manchs escuras presentes de forma irregular. A partir das primeiras 

ventrais, entretanto, o dorso se mantem claro, unicolor. Duas morfologias hemipenianas, no 

entanto, foram observadas, uma onde o hemipênis se assemelha muito ao padrão encontrado 
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em M. laevis e outra onde os espinhos da porção proximal do corpo são numerosos e longos 

comparativamente (Figura 103D). Nove supralabiais estão presentes, sendo a quarta, quinta e 

sexta em contato com a órbita, ventrais 175-193, subcaudais 113-140. 

 

COME�TÁRIOS: o número de subcaudais, alto, nesta espécie serve da mesma forma que o 

padrão dorsal, como um bom disgnóstico para a espécie. No entanto, como citado alguns 

exemplares intermediários foram registrados para Campeche e Quintana Roo, principalmente 

aqueles pertencentes à M. laevis e M. veraecrucis.  

 

MATERIAL EXAMI�ADO: BELIZE: CAYO: San Augustine: UMMZ 80714; MÉXICO: 

CAMPECHE: Dizibalchen: KU 75619-20; QUINTANA ROO: Felipe Carrillo Puerto: KU 70844-

45, UMMZ 113563-64; Pueblo Nuevo X-Can: KU 70843; S of Coba on Mex. Hwy 307: CAS 

141877; YUCATAN: FMNH 19426, 20627, 36073-80, 36083-97, 40717, 49328-29, 106019, 

191192, KU 70841-42, UMMZ 68233, 73076-77, 76164, 83292, 203844, USNM 10302, 

24985-86. 

 

Mastigodryas slevini (Stuart, 1933) 

Eudryas slevini Stuart, 1933: 9-10, localidade-tipo “Maria Madre Island, Las 

Tres Marias Islands. 

Dryadophis melanolomus slevini: Stuart, 1941: 93-95, parte. 

M[astigodryas]. m[elanolomus]. slevini: Tipton, 2005: 184, parte.  

 

LOCALIDADE TIPO: a localidade tipo citada por Stuart (1933) no momento da descrição de 

Eudryas slevini situa-se na Ilha Maria Madre pertencente às Ilhas Três Marias, situadas na 

porção oeste da região central do México, na província de Nayarit. Esta representa claramente 
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a região de ocorrência da espécie e deve ser assim mantida como localidade tipo de 

Mastigodryas slevini. 

 

MATERIAL TIPO: o holótipo de M. slevini, procedente de Isla Maria Madre, Islas Tres Marias, 

encontra-se depositado na coleção do California Academy of Sciences sob o número CAS 

58679 (Figura 107). O espécime encontra-se em ótimo estado de conservação e representa 

claramente as características diagnósticas para este táxon. 

 

DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA: esta espécie encontra-se restrita a região de Nayarit, no 

México, sendo registrada para as localidades de Isla Maria Madre, Isla Maria Magdalena, Isla 

Maria Cleofas, (Islas Três Marias), San Blás e oeste de Compostela (Figura 98). Foi 

observado um indivíduo com o padrão dorsal intermediário entre esta espécie e M. laevis para 

a localidade de Escuinapa, Sinaloa (UMMZ 118784). 

 

DIAG�OSE: dorso geralmente unicolor com interstícios ou bordas das escamas escuras. Em 

alguns indivíduos as listras podem ser vistas, como um resquício do parão alternatus. Uma 

característica bastante peculiar desta espécie consiste no padrão de cor da região gular. Esta 

região apresenta manchas escuras muito acentuadas, irregulares ou levemente quadradas que 

se estendem até as primeiras ventrais do corpo, antes do ventre se tornar claro e unicolor. 

Hemipênis apresenta como nas demais espécies deste grupo, características muito 

semelhantes, sendo dificilmente diferenciado através de caráter. O lobo apresenta cálices 

papilados que dão lugar a espinhos concentrados na porção distal do corpo do hemipênis, com 

tamanhos maiores nas laterais do sulco espermático (Figura 103E). Destes espinhos, os que se 

situam na lateral esquerda do sulco são maiores que os do lado direito. Nove supralabiais 
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estão presentes, das quais a quarta, quinta e a sexta entram em contato com a órbita. Ventrais 

180-192, subcaudais 100-116. 

  

COME�TÁRIOS: esta espécie apresenta um padrão dorsal semelhante ao encontrado em M. 

melanolomus, no entanto, se distingue desta pela coloração da região gular e pelo baixo 

número de subcaudais. Difere ainda de M. melanolomus e também de M. laevis por não 

apresentar resquícios das manchas transversais, que neste caso são alternadas, ao contrário do 

observado nestas duas espécies, que apresentam manchas contínuas.  

Em 1933, Stuart considerou esta espécie como sendo endêmica das Islas Tres Marias, 

no entanto, ao avaliar mais espécimes procedentes do continente ampilou os limites da 

variação e passou a incluir uma maior variedade de formas, com ocorrência na vertente do 

pacífico, desde a Guatemala até Colima, no México, incluindo as formas insulares. Entretanto, 

com esta composição esta espécie passou a apresentar formas que não apresentam esta 

característica da região gular, mas sim diferentes graus de coloração incluindo espécimes com 

gulares totalmente claras e imaculadas. Mesmo tomando esta decisão, Stuart (1941) ressaltou 

que a variação encontrada era muito acentuada e que provavelmente se tratava de uma forma 

composta. Mais tarde, Smith (1943) descreveu uma subespécie nova, M. melanolomus stuarti 

para alocar as formas do continente que não compartilhavam as manchas escuras das gulares, 

elucidando que as diferenças entre M. slevini e M. m. stuarti estavam concentradas no padrão 

dorsal mesmo. No presente trabalho esta espécie apresenta uma distribuição mais restrita que 

a apresentada por Stuart (1933, 1941), mas também distinta da proposta de Smith (1943), pois 

inclui formas insulares e formas continentais presentes na região de Nayarit, que mantém as 

mesmas características de morfologia dorsal. 
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MATERIAL EXAMI�ADO: MÉXICO: NAYARIT: Compostela: Puerto Vallarta: CAS 95761-62; 

Road from Compostela to Las Varas: CAS 23796; Islas Tres Marias: Isla Maria Cleofas: 

AMNH 78728, UMMZ 84261; Isla Maria Madre: USNM 24674-78, CAS 58679; Isla Maria 

Magdalena: AMNH 76215, 78718-19, CAS 11896-97, USNM 237906-07, 24679; San Blas: 

CAS 93123, KU 29511, MVZ 72204. 

 

Mastigodryas veraecrucis 

Drymobius boddaertii: Boulenger, 1894: 12, var. A, parte. 

Eudryas boddaerti mexicanus Stuart, 1933: 8-9, localidade-tipo: “Zacuapan, 

Mexico”. 

Dryadophis melanolomus veraecrucis: Stuart, 1941: 91-93. 

 

LOCALIDADE TIPO: a localidade tipo desta espécie é “Zacuapan, Mexico” situada na vertente 

leste da Sierra Madre Oriental e consiste em um dos registros mais elevados em termos 

altitudinais em relação à amostra analisada. Neste trabalho esta localidade é mantida como 

localidade tipo de Mastigodryas veraecrucis, tendo somente sua grafia corrigida, para 

Zacualpan, México. 

 

MATERIAL TIPO: O holótipo desta espécie encontra-se depositado no British Museum sob o 

número BMNH 1946.1.13.4, encontra-se em bom estado de conservação e representa com 

propriedade as características diagnósticas da espécie (Figura 108). 

 

DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA: M. veraecrucis apresenta uma distribuição restrita, ocorrendo 

na costa leste do México entre Tabasco e Tamaulipas (Figura 98). Todos os espécimes 

encontram-se do lado leste da vertente oriental, desde o nível do mar até cerca de 1550 metros 

de altitude. 
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DIAG�OSE: a diagnose desta espécie, ao contrário das demais, é representada por um caráter 

de coloração bastante peculiar presente no estágio juvenil. Nos adultos podem ser observados 

diferentes graus de retenção deste padrão dorsal até sua completa ausência, onde o dorso 

permanece completamente unicolor. Os jovens desta espécie (Figura 22C, D) possuem 

supralabiais claras e estas são contínuas à listra lateral clara que se estende ao longo do terço 

anterior do corpo. Na região mediana do dorso ocorrem pequenas manchas claras dispostas de 

forma alinhada na linha vertebral. Os adultos que não retém este padrão apresentam o dorso 

unicolor e as escamas possuem bordas levemente mais escuras. A região gular e as primeiras 

ventrais do corpo apresentam geralmente manchas escuras e irregulares, mas o ventre torna-se 

claro posteriormente. Hemipênis com lobo caliculado e espinhos na porção distal do corpo, 

dos quais os que se situam na lateral esquerda do sulco espermático são maiores (Figura 

103F). Geralmente nove supralabiais com a quarta, quinta e sexta em contato com a órbita, 

ventrais 167-187, subcaudais 94-121.  

 

COME�TÁRIOS: Pérez-Higareda et al. (2007, foto 6, página 165) fornecem duas fotos desta 

espécie para a região de Tuxtlas, Veracruz, nas quais se pode observar o padrão do filhote e 

do adulto em espécimes vivos. No adulto ainda se percebe que a listra clara lateral é contínua 

à cor das supralabiais, brancas. 

 

MATERIAL EXAMI�ADO: MEXICO: AMNH 19571; TABASCO: Tempa: USNM 46592; 

Tapijulapa: UMMZ 113764; Teapa: KU 41596, UMMZ 113762; TAMAULIPAS: Gomez 

Farias: MVZ 146965, UMMZ 101231-32, 110832, 111253, 112911; VERACRUZ: FMNH 

106116-17; Acayucan: AMNH 93318; Amatlan de los Reyes: Potrero Viejo: AMNH 19831, 

UMMZ 80944, 88690, USNM 110895; Catemaco: USNM 46478-79; Ciudad Aleman: 
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UMMZ 114603; Huatusco: UMMZ 114602; Ojo de Agua: USNM 110896; Orizaba: 

Cuautlapan: KU 105852-56, USNM 30357, 110897-98, 224860-61; San Andres Tuxtla: 

UMMZ 122133, 121143; San Jose de Gracia: UMMZ 88691; San Rafael: USNM 32162; 

Tuxpan: USNM 25194; SE Jesus Carranza: KU 23913, 27568-69; WNW Fortin: KU 23249; 9 

Km E Coatzacoalcos on Hwy 180: KU 95767. 

  

GRUPO CLIFTO!I 

Mastigodryas cliftoni (Hardy, 1964) 

Dryadophis fasciatus Hardy, 1963: 669-671, localidade tipo: “Plumosas, 22 

kilometers east of Matatán, elevation 770 meters, Sinaloa, México”; KU 

73489; não Coluber fasciatus Rosén, 1905. 

Dryadophis cliftoni Hardy, 1964: 714, nome cunhado em substituição 

Dryadophis fasciatus Hardy, 1963, pré-ocupado por Coluber fasciatus cunhado 

por Rosén, 1905. 

M[astigodryas]. cliftoni: Tipton, 2005: 184. 

 

LOCALIDADE TIPO: Hardy (1963) indicou como que esta espécie foi colecionada em 

“Plumosas, 22 kilometers east of Matatán, elevation 770 meters, Sinaloa, México, on 29 

August 1962, by Percy L. Clifton”. Acrescento que a grafia correta desta localidade é 

Plomosas e não Plumosas como citado por este autor e situa-se em El Rosario, Sinaloa. Dessa 

forma, a localidade tipo correta desta espécie é “Plomosas, 22 kilometers east of Matatán, 

elevation 770 meters, El Rosário, Sinaloa, México”, situada às coordenadas: 23o4’0’’N 

105o29’0’’W.  

 

MATERIAL TIPO: Hardy (1963) designou um macho adulto com cauda incompleta como 

holótipo desta espécie, depositado na coleção do Kansas University (KU) sob o número 
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73489. O espécime encontra-se em ótimo estado de conservação, com os hemipênis direito e 

esquerdo evertidos no próprio espécime (Figura 109). 

 

DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA: de acordo com os exemplares analisados neste estudo, esta 

espécie se distribui no noroeste do México, nas províncias de Sinaloa, Durango e Jalisco. 

Hardy e McDiarmid (1969) ampliaram a distribuição para o sul de Sonora, ao norte de 

Sinaloa, sendo este o registro mais ao norte para a espécie (Figura 110). Ponce-Campos e 

Huerta-Ortega (1998) apresentaram um registro desta para Nayarit, ao norte de Jalisco (Santa 

María Del Oro lagoon, 800 metros, 21o21’43’’N, 104o34’08’’W) e também fotografaram um 

indivíduo em outra localidade de Jalisco, a “161 Km air Km E of Talpa at Baranca de 

Oblatos-Huentitan, municipality of Guadelajara, 100m elev., 300 m NW Arcediano bridge on 

Rio Santiago, 20 m from the river, 20o44’54’’N103o22’43’’W”. A espécie ocorre em áreas 

altas que variam de 700 a 2073 metros de altitude. 

  

DIAG�OSE: rostral mais larga do que alta, duas nasais, duas pré-oculares, tão largas quanto 

longas, frontal, supra-oculares e parietais duas vezes mais longas do que largas, uma loreal 

presente, mais longa do que alta, uma pré-ocular, visível no dorso, duas pós-oculares, a 

superior levemente maior, temporais duas mais duas ou duas mais três e raramente uma mais 

duas, oito supralabiais, com a quarta e quinta escamas em contato com o olho e raramente 

nove com a quarta e quinta ou quinta e sexta escamas em contato com a órbita, nove ou dez 

infralabiais, com as cinco ou quatro primeiras em contato com o primeiro par de geniais, 

geralmente um par de escamas situado entre as gulares e a primeira ventral (ou pré-ventral). 

Fórmula dorsal 17/17/15, escamas com duas fossetas apicais e lisas. Redução ocorre 

freqüentemente nas fileiras três e quatro e raramente na fileira dois, na região posterior do 

corpo, entre as ventrais 98-113. Cloacal sempre dividida e subcaudais pares, 139-147. Maior 
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comprimento total para fêmeas 1710 mm e para os machos 1833 mm; maior comprimento da 

cauda para fêmeas 550 mm e para os machos 573 mm. Dorso da cabeça marrom, unicolor, 

faixa ocular escura ausente, supralabiais claras, com as margens dorsais geralmente 

manchadas, pela extensão da coloração do dorso. Dorso do corpo com manchas transversais 

escuras, dorsais alternadas com as laterais, intervalo de 40-46 manchas. Manchas dorsais 

diminuem de comprimento na região posterior e desaparecem à medida que o dorso se torna 

mais melânico ficando totalmente escuro, unicolor. Ventre da cabeça claro e imaculado que 

na direção posterior torna-se manchado gradativamente. Hemipênis com lobo caliculado e 

papilas longas que promovem um aspecto espinulado a esta região. Corpo formado em sua 

porção distal por espinhos maiores, dos quais os que se situam na lareral esquerda do sulco 

são mais diferenciados dos demais, e porção proximal do corpo nua, desprovida de 

ornamentos (Figura 111). 

 

VARIAÇÃO: A amostra disponível para esta espécie é pequena e inclui somente doze 

espécimes (três fêmeas e nove machos) distribuídos em sete localidades (Tabela 31) com 

distribuição restrita, no noroeste do México: de acordo com os exemplares analisados neste 

estudo ocorre de Sinaloa a Jalisco. Os registros presentes na literatura ampliam um pouco a 

distribuição, para o sul de Sonora e Nayarit, ao norte e ao sul da distribuição acima citada, 

respectivamente (Tipton, 2005). Os espécimes serão analisados de sul para o norte, 

conjuntamente num só transecto. Apresento a seguir a variação encontrada ao longo do 

transecto.  

Corpo: a diferença entre os jovens e os adultos se refere ao tamanho e à forma das 

manchas do corpo. No jovem as manchas dorsais e laterais não se conectam, nem entre seus 

vértices. Nos adultos estão intimamente contatadas. O comprimento das manchas nos jovens é 

de uma a uma escama e meia (linha vertebral) enquanto que nos adultos é mais longa, ocupa 
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duas a duas escamas e meia. Da mesma forma, as manchas claras situadas entre as escuras 

ocupam nos jovens três a três escamas e meia e nos adultos ocupam duas ou um pouco menos. 

O que se percebe, é que as manchas escuras aumentam de comprimento, principalmente na 

região anterior, com o desenvolvimento e se tornam mais próximas entre si. Entretanto, nos 

dois estágios etários o comprimento destas manchas tende a diminuir na direção posterior do 

corpo, condição também observada nas espécies do grupo bifossatus. Outra característica 

consiste na ausência de manchas dorsais na região posterior do corpo. No jovem as manhas 

vão diminuindo de tamanho até desaparecerem por completo, mas neste ponto do dorso é 

possível observar que as quatro fileiras laterais do corpo são mais claras, como se observasse 

um fundo claro, demarcado por uma larga faixa mais escura. No adulto as manchas também 

somem, mas o dorso é melânico, sem qualquer vestígio desta linha mais clara. 

Cabeça: a variação existente neste caso está relacionada à faixa etária. Nos dois 

jovens (AMNH 102519 e KU 78933) o dorso da cabeça é escuro assim como nos adultos e 

nas laterais é levemente mais escura, dando a impressão da faixa ocular estar presente, porém 

com falhas. Enquanto nos adultos a região posterior da cabeça é unicolor, sem apresentar 

manchas nucais, na dos dois jovens examinados estão presentes três manchas paralelas e 

alongadas. Uma está situada na linha mediana do dorso, com início logo após as escamas 

posteriores às parietais, e um comprimento de 4 a 5 escamas. Lateralmente a esta mancha 

mediana situam-se as outras duas manchas, uma de cada lado. Estas manchas possuem um 

comprimento pouco maior que a mancha mediana e estão levemente conectadas à faixa ocular 

(de cada lado). A tendência destas manchas é sumirem ou se tornarem muito apagadas nos 

adultos, pois em nenhum dos 10 espécimes eu observei esta característica. Nos dois jovens as 

supralabiais são claras, mas apresentam as suturas de algumas escamas mais escuras, por 

exemplo, entre terceira e quarta e sexta e sétima supralabiais. O ventre da cabeça é semelhante 

ao dos adultos, claro e imaculado, não apresentando variação. 
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�úmero de supralabiais: o número de supralabiais é muito constante dentro da 

amostra examinada. Contudo, pode haver uma maior variabilidade com a adição de novos 

espécimes, como geralmente é demonstrado para outros grupos. Exceto por um lado da 

cabeça de dois exemplares, o restante da amostra apresenta oito supralabiais dos dois lados, 

com a quarta e quinta escamas em contato com o olho (8.4.5). Estas duas exceções ocorrem 

em uma fêmea (CAS 159392) de Concordia, Sinaloa, a qual apresenta do lado esquerdo nove 

supralabiais com a quinta e sexta escamas em contato com o olho (9.5.6) e em um macho (KU 

73491) de Plomosas, 22 Km E Matatán, Sinaloa. A diferença é que este macho apresenta nove 

escamas do lado esquerdo com a quarta e a quinta em contato com olho, como os demais 

espécimes. 

Por apresentar uma amostra muito pequena, torna-se difícil explorar a variação sexual. 

Esta amostra conta com um número limitado de fêmeas e estas são as que geralmente 

apresentam a maior variabilidade para este caráter (ver grupo pulchriceps, por exemplo). 

Portanto, a inclusão de novos indivíduos se faz necessária para que a análise possa ser melhor 

explorada. 

�úmero de infralabiais: a variação deste caráter é mais aparente, mesmo numa 

pequena amostra. Não há dimorfismo sexual aparente, uma vez que esta informação está 

disponível para 11 indivíduos, duas fêmeas e nove machos. O registro mais ao sul, de Jalisco 

(KU 73488, holótipo) apresenta nove infralabiais com as primeiras quatro escamas em contato 

com o primeiro par de geniais. A população do norte, composta por quatro indivíduos (KU 

78932-35) apresenta somente dez infralabiais (100%), com as primeiras cinco em contato com 

o primeiro par de geniais. Entre estes dois extremos da distribuição este caráter varia entre 

nove e dez, sendo dez a condição mais freqüente ao norte. Dos três exemplares de Plomosas 

(KU 73489-91), dois possuem nove escamas (66%) e um dez (34%); em Concórdia, o único 

espécime apresenta nove infralabiais (CAS 159392) e em Durango (AMNH 102519) dez em 
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um dos lados (sem a informação para o outro). Por último, o indivíduo de El Palmito 

apresenta nove supralabiais (o outro exemplar não foi considerado). Parece haver uma 

tendência a variação geográfica com aumento do número de infralabiais do sul para o norte. 

Contudo, esta variabilidade deve ser vista com cautela uma vez que a amostra é pequena.  

�úmero de temporais: as temporais são bastante variáveis nesta amostra e assim 

como as infralabiais, não há correlação aparente com o sexo. Dos onze indivíduos amostrados 

para este caráter, 27% apresentam duas temporais anteriores mais duas posteriores (2+2) e 

igualmente 27% apresentam duas anteriores mais três posteriores (2+3). A condição mais 

freqüente com 46% corresponde à diferença entre os lados da cabeça, (2+2/2+3 ou 1+2/2+2). 

Somente em um espécime, o holótipo (KU 73489) um dos lados apresenta uma temporal 

anterior. Os demais espécimes, embora variem de número, não apresentaram esta condição. 

Ao contrário das infralabiais, esta amostra não apresenta correlação geográfica, pois todos os 

estados deste caráter estão presentes ao longo da distribuição, assim como se encontram 

distribuídos de forma homogênea na mesma população como, por exemplo, na amostra de 

Sinaloa (KU 78932-35) na qual 50% dos indivíduos possui 2+2, 25% 2+3 e 25% 2+3/2+2. 

�úmero de ventrais: minha amostra não apresentou dimorfismo sexual em relação a 

este caráter (fêmeas: 183-193, 187.2±2.8, n=3; machos: 182-191, 188.3±5.0, n=9, t = 0.5, p = 

0.6295), ao contrário de alguns grupos deste gênero que o apresentam de forma notável, 

mesmo que com uma amostragem pequena (M. pulchriceps, por exemplo). Foram 

considerados todos os indivíduos da amostra (fêmeas = 3, machos = 9) e esta não demonstrou 

a presença de variação geográfica significativa (Tabela 31).  

�úmero de manchas dorsais do corpo: os adultos desta amostra apresentam um 

intervalo de 40 a 46 manchas dorsais. Estas não apresentam relação com o sexo e geografia. 

Entretanto, parece ocorrer variação ontogenética para este caráter, pois os jovens desta 

espécie apresentam um número de manchas bastante inferior ao dos adultos (Figura 22A), 
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como o espécime procedente de Sinaloa, que possui somente 28 manchas no dorso (KU 

78933). Outro espécime jovem procedente de Durango apresenta também poucas manchas 

(AMNH 102519), no entanto, sua contagem não pôde ser realizada, pois o espécime estava 

bastante danificado. 

Redução: a redução de 17 para 15 dorsais ocorre entre as ventrais 98-113, nas fileiras 

três e quatro. Este caráter não aparente estar relacionado com a geografia e sexo. 

�úmero de subcaudais: este grupo apresenta o maior número de subcaudais dentre as 

espécies do gênero. Considerei nesta análise somente os indivíduos que apresentam cauda 

inteira, totalizando oito espécimes (três fêmeas e cinco machos) e nestes o intervalo entre o 

número de subcaudais é de 139-147. Hardy (1963) ao descrever a espécie citou um intervalo 

de 124-150. Entretanto, embora considere este valor, somente um dos quatro exemplares por 

ele analisados apresentava a cauda completa (150), conforme ele mesmo citou em sua 

descrição. Além disso, Hardy não incluiu neste intervalo um dos espécimes que apresentou 

117 subcaudais, característica que faria com que o intervalo fosse maior ainda para a espécie. 

Ainda que este intervalo seja considerado, o número de subcaudais desta espécie é 

notavelmente maior do que as demais, mesmo se compararmos populações da América 

Central que possuem cauda longa como M. dorsalis (111-139) e M. melanolomus (113-140). 

Como se trata de uma amostra pequena e os representantes estão geograficamente 

muito próximos, resolvi testar a presença de dimorfismo na amostra como um todo. Este não 

se mostrou significativo para este caráter (fêmeas: 139-146, 144.4±2.9, n=3; machos: 140-

147, 142.3±3.5, n=5, t = 0.9112, p = 0.3973). Já, a minha melhor amostra (Sinaloa: Santa 

Lucia) consiste de três machos e uma só fêmea e neste caso, os machos apresentam um maior 

número de subcaudais (machos: 144, 147, 147 e fêmea: 139). Todavia, na amostra de El 

Palmito, a localidade diretamente ao sul de Santa Lucia, o maior número ocorre na fêmea 
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(142; macho: 140). Da mesma forma, a fêmea de Concordia apresenta um número maior 

(146) que o macho de Durango (144), mais ao sul.  

Não há aparentemente uma relação geográfica para este caráter. O número de 

subcaudais está igualmente distribuído, de sul para o norte (Jalisco: 147; e Durango: 144 e 

146; El Palmito: 140, 142; Santa Lucia, 139, 144, 147).  

Tamanho corpóreo: esta espécie, assim como as do grupo bifossatus apresenta um 

tamanho corpóreo grande. O intervalo entre as fêmeas é de 1166-1710 mm (n = 2) e o 

intervalo entre os machos é de 1566-1833 mm (n = 3), sem considerar os jovens. Embora a 

amostra seja reduzida, as fêmeas aparentam ter um menor tamanho que os machos, no 

entanto, a amostra é muito reduzida para este tipo de análise.  

Hemipênis: o lobo é longo, com cerca da metade do órgão, provido de cálices 

papilados que se estendem até sua região proximal. As papilas são levemente alongadas de 

forma que os cálices são dificilmente visualizados e promovem um aspecto espinulado ao 

lobo. Observa-se ainda que estas papilas formam um aglomerado no ápice do lobo devido ao 

tamanho mais alongado. O corpo do hemipênis é formado por duas regiões, a distal coberta 

por espinhos que aumentam gradativamente de tamanho, sendo mais diferenciados do lado 

esquerdo do sulco espermático, e a proximal com pequenas espículas ao redor do lobo. Na 

base do corpo podem estar presentes alguns bolsos com formato irregular (Figura 111).  

 

HISTÓRIA TAXO�ÔMICA E ATRIBUIÇÃO DE �OMES: Hardy descreveu em 1963 Dryadophis 

fasciatus para o oeste do México, sem perceber que este nome já se encontrava pré-ocupado 

por Coluber fasciatus Rosén, 1905, que por sua vez havia sido sinonimizado a Dryadophis 

boddaerti por Peters (1960), mas na verdade consiste de um sinônimo de Mastigodryas 

pulchriceps. Desta forma, Hardy (1964) alertado para este detalhe, propôs um novo nome 

para o táxon: Dryadophis cliftoni em homenagem a Percy L. Clifton que coletou a série tipo.  
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De acordo com a análise de todos os táxons nominais e descrições originais dos 

representantes do gênero Mastigodryas somente um nome pode ser aplicado a este padrão 

morfológico, Dryadophis cliftoni Hardy, 1964, procedente de “Plumosas, 22 kilometers east 

of Matatán, México” (KU 73489, Figura 109).  

 

MATERIAL EXAMI�ADO: MÉXICO: DURANGO: AMNH 102519, KU 182701-02; Jalisco: 3 

Km NE Talpa KU 73488; SINALOA: 8 mi NW Microondas Loberas: CAS 159392, Plomosas, 

22 Km E Matatán KU 73489-91, 1 Km NE Santa Lucia KU 78935, 19 Km NE Santa Lucia 

KU 78932-34. 

 

GRUPO PLEEI 

DIAG�OSE: o grupo pleei é diagnosticado por apresentar 8 ou 9 supralabiais, dorsais em 

17/17/15 fileiras, loreal com forma retangular, dorso da cabeça escuro e lateralmente com 

faixa ocular presente. Os filhotes apresentam manchas alternadas, em 3 séries (padrão heathii, 

encontrado no Peru) ou podem apresentar pequenas manchas com um aspecto mesclado ao 

longo do dorso (padrão encontrado no Escudo das Guianas). Este padrão não é mantido nos 

adultos, sendo substituído gradativamente pelo padrão estriado a partir da região posterior do 

corpo (visível no padrão pleei). Os representantes deste grupo apresentam duas (padrão 

heathii) ou quatro listras claras (padrão amarali) que podem esmaecer-se a partir da metade 

posterior. A listra clara superior envolve três fileiras de escamas dorsais, sendo esta 

característica mais facilmente observada na região anterior. As listras escuras, mesmo que 

muito finas como as margens das listras claras, podem variar em número, de uma larga a três 

ou cinco. Algumas destas listras escuras, geralmente as três mais dorsais (mediodorsal e 

dorsolaterais) podem se fusionar a partir da metade posterior do corpo (padrão pleei) ou 

podem desaparecer antes de se fusionarem (padrão Escudo das Guianas). Em alguns 
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exemplares que exibem o padrão bruesi pode-se observar que ao invés de uma listra clara com 

três fileiras envolvidas, nota-se a presença de uma linha clara e fina disposta em zig zag entre 

a quarta e quinta fileiras. A região gular varia de clara e imaculada (padrões amarali, bruesi e 

heathii) a esfumaçada com pequenas manchas arredondadas e claras, atingindo o estágio 

adulto (padrões pleei e Escudo das Guianas). O hemipênis das espécies deste grupo apresenta 

espinhos diferenciados na base do órgão, especialmente nas laterais do sulco espermático. 

Com exceção dos espécimes do padrão pleei, esta característica é visível nos padrões amarali, 

bruesi, heathii e Escudo das Guianas.  

 

VARIAÇÃO: estabeleci um transecto com algumas ramificações para avaliar a variação dentro 

deste grupo (Tabela 32 e Figuras 112 e 113). Este se inicia com as amostras ao sul da 

distribuição, na costa do Peru, é seguido por um hiato amostral e continua na região andina, 

no centro-sul da Colômbia. A partir deste ponto o transecto se ramifica em direção ao norte, 

na Cordilheira Ocidental até a América Central, no Panamá e em direção ao nordeste, na 

Cordilheira Oriental. Na Cordilheira Oriental defini outra ramificação, uma que se direciona 

até a Península de La Guajira e outra direcionada a nordeste, passando pela Cordilheira de 

Mérida e da Costa até a Península de Pária. Deste ponto, o transecto sofre uma nova divisão, 

uma ao norte, em direção às ilhas continentais e oceânicas e uma ao sul até o escudo das 

Guianas. No escudo das Guianas o transecto percorre as localidades das Guianas, passa pelo 

norte do Brasil, nos estados de Roraima e Amazonas e segue para as áreas baixas do leste do 

Pará. Este transecto permite a comparação entre regiões baixas e altas ao longo da 

distribuição, mas que são predominantemente áridas. 

Padrão dorsal: variação geográfica significativa ocorre no número, posição e largura 

das listras laterais claras e das listras dorsais escuras das espécies deste grupo. A presença de 

três fileiras dorsais envolvidas na listra lateral clara ocorre na maioria das amostras ao longo 
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do transecto. Consiste de um caráter facilmente observado e sua presença é bastante 

constante. No entanto, variação na posição desta é observada. Nas amostras do Peru (padrão 

heathii, Figura 114) esta listra clara está presente nas fileiras dorsais quatro, cinco e seis antes 

da redução das dorsais e após esta passa a ocupar as fileiras três, quatro e cinco, sendo o único 

em toda a amostra a apresentar esta característica. Nas amostras da Colômbia e Venezuela que 

exibem o padrão amarali (Figura 115) e padrão pleei (Figura 116) esta listra clara ocupa antes 

da redução as fileiras três, quatro e cinco sem sofrer alteração após a redução. Na amostra das 

Antilhas pertencentes ao padrão bruesi (Figura 117) a largura e a posição desta listra podem 

variar, ou seja, pode apresentar-se como no restante da amostra, envolvendo três fileiras 

(condição menos comum), ou pode se reduzir a duas condições: duas fileiras de escamas, 

geralmente a quarta e quinta ou somente uma fileira, geralmente a quarta. Em alguns 

espécimes, inclusive, esta se restringe à sutura entre a quarta e quinta fileiras, formando um 

padrão alternado (“zig-zag”; MCZ 7792). 

Outra variação deste mesmo caráter ocorre na extensão da listra ao longo do dorso. 

Esta se estende até a região posterior do corpo nas amostras da Costa do Peru (padrão heathii, 

Figura 114) nas amostras presentes ao longo de toda a porção oeste da Colômbia até o 

Panamá, nos padrões amarali (Figura 115) e pleei (Figura 116) como também ao nordeste do 

transecto, no norte da Venezuela. Já, no pardão do Escudo das Guianas (Figura 118), esta 

pode, a partir da metade posterior do corpo, se esmaecer ou até desaparecer por completo. Ao 

contrário, nas amostras de Grenada e Grenadines (bruesi, Figura 117) estas listras, embora 

reduzidas em sua largura, podem estar presentes ao longo de todo o dorso. Neste caso, nota-se 

que estas não são muito bem nítidas e somente os ápices das escamas da fileira número 

quatro, principalmente da cauda, são claros. Todavia, estas listras claras, nestas mesmas 

amostras podem também sumir, deixando o dorso totalmente unicolor. 
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Com relação às listras escuras, observei variação geográfica significativa no número e 

na posição destas no dorso do corpo. No geral, os espécimes podem apresentar de uma faixa 

dorsal larga a cinco listras finas que podem também variar em relação à sua extensão. A 

presença de uma faixa dorsal escura e estreita, que ocupa cinco fileiras dorsais, delimitada 

lateralmente pela faixa lateral clara ocorre somente nas amostras do sul do transecto, na Costa 

do Peru. Esta característica é bastante conspícua nesta amostra e está presente nos exemplares 

do padrão heathii (Figura 114) procedentes de Lima, Ancash, La Libertad, Cajamarca e Piura. 

Não analisei nenhum material proveniente do Equador, mas existem evidências da ocorrência 

de espécimes com este padrão em Loja, no sul do país, situada ao norte de Piura, no Peru 

(cinco registros provenientes de coleções equatorianas e uma fotografia de um destes 

registros, procedente de Vilcabamba, Loja). Ao norte desta localidade do Equador, não tenho 

evidências da ocorrência deste padrão, ao menos nas coleções examinadas.  

Um hiato amostral ocorre neste transecto entre o norte de Piura, no Peru e Valle de 

Cauca, na Colômbia. Todavia, a partir de Valle de Cauca, outro padrão dorsal, pleei é 

encontrado. Este consiste na presença de cinco listras dorsais escuras presentes na região 

anterior do corpo, três das quais, a mediodorsal e as láterodorsais se fusionam e formam uma 

listra larga que juntamente às laterais se estendem até o final da cauda (Figura 116). Ao 

contrário do padrão acima exposto, este está amplamente distribuído ao longo deste transecto, 

desde Valle de Cauca, na Cordilheira Ocidental do centro-sul da Colômbia, a noroeste, 

passando por Antioquia até o Panamá; a nordeste, na Cordilheira Oriental, ao longo do Vale 

do rio Magdalena até a Península de La Guajira, a leste ao longo das Cordilheiras de Mérida e 

da Costa até a Península de Paria, e ilhas continentais como Isla de Margarita e Los Testigos. 

Um registro pontual com estas características foi observado a sudeste do transecto, na região 

de Monte Alegre, Pará (CHUNB 31188, França, et al., 2006, Figura 4). 
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Ao norte da Venezuela, foi observado outro padrão dorsal denominado de padrão 

amarali, que ocorre em simpatria com o anterior. Este apresenta uma faixa dorsal escura e 

mais larga ocupando sete fileiras dorsais, e que se estende até o final da cauda. Está presente 

em amostras procedentes das províncias de Guárico, Sucre, Nueva Esparta (Isla de 

Margarita), Monagas, Trinidad e Tobago e aparentemente possuem uma distribuição mais 

restrita. Este padrão amarali pode ser, além de simpátrico, sintópico em relação ao anterior, 

pois analisei um espécime de cada padrão procedente de Muelle de Cariaco, um deles (KU 

117042) foi coletado a cinco quilômetros a oeste deste município, e outro coletado a seis 

quilômetros a leste (KU 117038). O mesmo ocorreu em duas outras localidades, Isla de 

Margarita e no Rio Aro, Bolivar, nos quais os exemplares não foram coletados exatamente na 

mesma localidade. 

Este mesmo padrão dorsal, de uma listra escura e larga, com sete fileiras dorsais 

envolvidas, que define o padrão amarali foi observado em um espécime cuja procedência é 

“Martinique” (ANSP 5596, Figura 115), ilha do leste do Caribe situada ao norte de Saint 

Lucia. Contudo, de acordo com a análise do material disponível e de sua aparente ausência em 

ilhas oceânicas, bem como da homogeneidade do padrão observado, acredito que este registro 

consista de um erro de procedência. Esta hipótese é também corroborada pela constatação de 

outro padrão dorsal diferenciado, bruesi, presente somente nas ilhas oceânicas das pequenas 

Antilhas, que, além disso, apresenta como limite ao norte a ilha de Saint Vincent, sem 

registros para as ilhas de Saint Lucia e Martinique, situadas mais ao norte (Figura 117).  

Nesta amostra das ilhas oceânicas (padrão bruesi, Figura 117) a condição constante é 

de uma faixa dorsal mais larga que àquela presente nas amostras das ilhas continentais, 

decorrente da redução da largura da listra lateral clara citada acima. Esta faixa envolve 

aproximadamente nove fileiras dorsais na metade do corpo, ao contrário de sete presentes no 

padrão anterior. Como citado, esta morfologia dorsal está restrita às pequenas Antilhas, de 
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Saint George em Grenada a Saint George em Saint Vincent, sendo esta última o limite norte 

de sua distribuição.  

Dando continuidade ao transecto, em direção ao sul, no Escudo das Guianas, onde 

reconheci a presença do padrão Escudo das Guianas, a morfologia do dorso do corpo se 

modifica novamente. Este padrão de cor se assemelha ao padrão de cinco listras dorsais citado 

acima, mas, no entanto, as listras não se fusionam em uma listra mais larga, mas sim 

permanecem separadas até a metade do corpo, aproximadamente (Figura 118). A partir deste 

ponto em diante, estas listras tornam-se esmaecidas e desaparecem na região posterior, ao 

invés de se estenderem até o final do corpo. Este padrão encontra-se até o momento restrito a 

esta região, onde é registrado em Dubulay Ranch House, Marudi e Kuyuwini Landing na 

Guiana e nos estados de Roraima e Amazonas no Brasil.  

�úmero de supralabiais: a variação relatada para este caráter exibe relação 

geográfica e também taxonômica para os grupos acima mencionados. Esta variação consiste 

na presença de oito, nove ou dez escamas supralabiais, que podem se apresentar em alguns 

exemplares dispostas simetricamente dos dois lados da cabeça ou podem apresentar uma 

condição assimétrica e polimórfica, com números diferentes em cada lado.  

Ao longo de quase todo o transecto a condição mais freqüente é de nove supralabiais 

dos dois lados da cabeça. Em algumas localidades nota-se, inclusive, que esta condição ocorre 

em 100% da população. Está presente com as seguintes freqüências nas melhores amostras 

das cinco espécies reconhecidas: padrão heathii: Lima (n = 3): 9/9 (67%), 9/10 (33%); La 

Libertad (n = 10): 9/9 (70%), 8/9 (20%), 9/10 (10%); Cajamarca (n = 5): 9/9 (80%), 9/10 

(20%); padrão pleei: Valle de Cauca (n = 7): 9/9 (85%), 9/10 (15%); Antioquia (n = 5): 9/9 

(100%); Nueva Gorgona (n = 15): 9/9 (46%), 8/9 (33%), 8/8 (20%); Santa Marta (n = 6): 9/9 

(66%), 7/8/9 (33%), 8/8 (16%); Isla de Margarita e Los Testigos (n = 7): 9/9 (86%), 8/9 

(14%); padrão amarali: Cariquito (n =2): 9/9 (100%); Monagas (n =4): 9/9 (50%), 8/9 (25%), 
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9/10 (25%); Paria, Trinidad e Tobago (n =3): 9/9 (100%); padrão bruesi: Grenada (n = 27): 

9/9 (100%), Saint Vincent e Grenadines (n = 24): 9/9 (92%), 9/10 (8%). 

Nota-se que as amostras de Grenada e Saint Vincent, bem como de Grenadines, 

representados por um bom número de exemplares fêmeas e machos, possuem 100% e 92% da 

freqüência, respectivamente, de nove supralabiais. Na população de Nueva Gorgona, 

pertencente a M. pleei, que possui uma representatividade razoável de ambos os sexos, a 

freqüência de nove supralabiais é menor, embora ainda seja predominante, mas com um maior 

número de espécimes que apresentam outros estados, como oito e ou dez supralabiais. 

Por outro lado, a condição menos freqüente ao longo de todo este transecto, é de oito 

supralabiais dos dois lados da cabeça, predominante somente nas amostras de M. sp Escudo 

das Guianas, cujas freqüências são: Guiana (n = 4): 9/9 (100%); Roraima e Amazonas (n = 

10): 8/8 (70%), 8/9/10 (20%), 9/9 (10%). 

�úmero de infralabiais: este caráter é variável ao longo das amostras deste transecto, 

as quais podem apresentar nove ou dez infralabiais nos dois lados da cabeça ou podem 

apresentar diferenças entre estes, variando entre nove e onze. Ao analisar as freqüências de 

cada estado nas melhores localidades ou em localidades agrupadas observa-se, no entanto, 

que há uma maior predominância de dez infralabiais, sendo 100% freqüentes em algumas 

amostras. As freqüências podem ser observadas a seguir: padrão heathii: Lima (n = 3): 10/10 

(67%), 9/9 (33%); La Libertad (n = 10): 9/9 (70%), 9/9 (30%); Cajamarca (n = 5): 10/10 

(80%), 9/9 (20%); padrão pleei: Valle de Cauca (n = 7): 9/9 (57%), 10/10 (43%); Antioquia (n 

=5): 10/10 (100%); Nueva Gorgona (n = 15): 10/10 (67%), 9/9 (20%), 9/10 (13%); Santa 

Marta (n = 6): 9/9 (83%), 10/10 (17%); Isla de Margarita e Los Testigos (n = 6): 9/9 (83%), 

10/10 (17%); padrão amarali: Cariquito (n = 2): 10/10/ (100%); Monagas (n = 5): 10/10 

(80%), 9/9 (20%); Paria, Trinidad e Tobago (n =3): 9/9 (77%), 10/10 (33%); padrão bruesi: 

Grenada (n = 27): 10/10 (58%), 9/9 (11%), 11/10 (4%); Saint Vincent e Grenadines (n = 24): 
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10/10 (79%), 9/9 (12%), 9/10 (4%), 11/10 (4%); padrão Escudo das Guianas: Guiana (n = 4): 

9/9 (100%), Amazonas e Roraima (n = 10): 10/10 (100%). A única amostra que apresenta 

100% de freqüência do estado nove é a da Guiana. Já as amostras do Amazonas e Roraima, 

também a amostra do escudo das Guianas, apresentam 100% de dez escamas.  

�úmero de temporais: este consiste no caráter mais variável se comparado aos dois 

anteriores. Ao longo das amostras deste transecto são observadas as seguintes condições: 2+1, 

2+2, 2+3, 2+4, 1+1, 1+2. Estas contagens podem ser iguais dos dois lados da cabeça ou não. 

Apesar de sua variação, nas amostras ao longo deste transecto, com exceção de Nueva 

Gorgona (M. pleei) e das ilhas oceânicas (M. bruesi), os estados mais freqüentes são 2+2 e 

2+3, dos dois lados da cabeça ou combinados: padrão heathii: Lima (n = 3): 2/3-2/2 (67%), 

2/2 (33%); La Libertad (n = 10): 2/2 (50%), 2/3 (20%), 2/3-2/2 (20%), 2/2-1/2 (10%); 

Cajamarca (n = 5): 2/2 (80%), 2/3-2/2 (20%); padrão pleei: Valle de Cauca (n = 7): 2/3 

(57%), 2/3-2/2 (29%), 2/2 (14%); Antioquia (n =5): 2/2 (60%), 2/3 (20%), 2/4 (20%); Santa 

Marta (n = 6): 2/3 (33%) 2/2-1/2 (33%), 2/2 (17%), 2/3-2/2 (17%); Isla de Margarita e Los 

Testigos (n = 5): 2/2 (40%), 2/3-2/2 (40%), 2/2-2/1 (20%); padrão amarali: Monagas (n = 5): 

2/2 (100%); Paria, Trinidad e Tobago (n =3): 2/3 (33%), 2/2 (33%), 2/3-2/2 (33%); padrão 

Escudo das Guianas: Guiana (n = 4): 2/3-2/3 (50%), 2/3 (25%), 2/3-2/1 (25%); Amazonas e 

Roraima (n = 10): 2/3 (33%), 2/3-2/2 (33%), 2/2 (33%).  

Já em Nueva Gorgona, o estado 2+2 dos dois lados é mais freqüente, e existe uma 

freqüência baixa dos estados 1+1 e 1+2 dos dois lados da cabeça (n = 15): 2/2 (60%), 2/3 

(13%), 2/2-2/3-2/4 (13%), 1/1 (7%), 1/2 (7%). Estas freqüências são mais altas nas 

populações das ilhas oceânicas, e neste caso o estado predominante é de 1+2 temporais, 

apesar ainda da grande variação de seus estados: Grenada (n = 27): 1/2 (33%), 2/2 (26%), 2/3-

2/2 (22%), 1/2-2/2 (7%), 1/1 (4%), 1/2-1/1 (4%), 2/2-2/1 (4%) e Saint Vincent e Grenadines 

(n = 23): 1/2 (39%), 2/3-2/2 (18%), 2/2 (17%), 1/1 (13%), 2/2-1/2 (9%), 2/3 (4%). 
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�úmero de ventrais: com o intuito de avaliar como o número de ventrais varia ao 

longo deste transecto, comparei conjuntamente as amostras do sul para o norte, fazendo 

distinção, principalmente, entre os padrões amarali e pleei, as duas espécies simpátricas do 

norte da Venezuela, definidas pelo padrão de coloração dorsal. Como disponho de um número 

insuficiente de machos e/ou fêmeas para algumas localidades, resolvi agrupá-las, desde que 

façam sentido geográfico, para avaliar a variação (Tabela 32). Antes de avaliá-las, entretanto, 

verifiquei a presença de dimorfismo sexual dentro de cada amostra, e neste caso, como é 

significativo analiso e comparo os dois sexos separadamente.  

De uma forma geral, as médias são muito próximas, no entanto, observa-se duas 

situações ao nordeste do transecto, uma em que o número de ventrais diminui e outra em que 

este número aumenta, se forem comparadas com as amostras do sul do transecto ou mesmo do 

extremo noroeste, como no Panamá. As médias observadas para as amostras do Peru são as 

seguintes: Lima (3 fêmeas, X̅: 190), La Libertad (5 fêmeas, X̅: 191, 4 machos, X̅: 184), 

Cajamarca (3 fêmeas, X̅: 196, 2 machos, X̅: 184). Estes valores médios foram observados no 

padrão com uma listra dorsal escura que envolve cinco fileiras de escamas, que define o 

padrão heathii. As médias das amostras de Valle de Cauca e Antioquia, que apresentam uma 

morfologia dorsal diferenciada da amostra do Peru, ou seja, pertence ao padrão pleei são as 

seguintes: Valle de Cauca (3 fêmeas, X̅: 189, 3 machos, X̅: 175), Antioquia (4 fêmeas, X̅: 

190, 1 macho, 176). Estas, comparadas com as amostras do norte do transecto, como Nueva 

Gorgona, por exemplo, não apresentam diminuição das ventrais: Nueva Gorgona (10 fêmeas, 

X̅: 193, 5 machos, X̅: 177). Se forem comparadas às amostras do norte da Venezuela, é 

possível verificar que as médias diminuem levemente, como por exemplo: Bolivar-Atlantico 

(3 fêmeas, X̅: 186, 1 macho,  173), Santa Marta (6 fêmeas, X̅: 187), Sucre (3 fêmeas, X̅: 186, 

3 machos, X̅: 174), todas referentes a mesma espécie. 
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No escudo das Guianas (padrão Escudo das Guianas), situado no extremo nordeste do 

transecto, as médias são menores que as do sul, tanto das amostras do Peru (heathii), quanto 

do centro-sul da Colômbia, mas equivalentes às amostras do norte da Venezuela (ver acima). 

Nesta região está presente M. sp Escudo das Guianas, que apresenta cinco listras que não se 

fusionam e se tornam tênues na região posterior do corpo. A seguir apresento as médias: 

Guiana (2 fêmeas, X̅: 180, 1 macho, 174), Amazonas e Roraima (5 fêmeas, X̅: 185, 5 machos, 

X̅: 177). 

Paralela a esta diminuição, na mesma região norte da Venezuela parece ocorrer um 

leve aumento no número de ventrais nas amostras do padrão amarali. Em Monagas, por 

exemplo, este aumento pode ser observado (4 fêmeas, X̅: 191, 1 macho, 185) se comparado às 

amostras do padrão pleei de Santa Marta e Sucre, por exemplo (ver acima). Para elucidar 

ainda mais este aumento, mesmo que sutil, agrupei todos os exemplares de cada um dos dois 

padrões procedentes da Venezuela e os comparei: padrão pleei [(Bolivar, Isla Margarita, 

Trujillo, La Guajira, 10 fêmeas, X̅: 184), (Bolivar, Isla Margarita, Sucre, Zulia, 9 machos, X̅: 

171)] e padrão amarali [(Muelle de Cariaco, Isla Margarita, Monagas, Bolivar, 7 fêmeas, X̅: 

191), (Guárico, Isla Margarita, Monagas, Trinidad, Tobago, 6 machos, X̅: 183)]. 

Por fim, o maior aumento no número de ventrais ocorre nas amostras do padrão bruesi 

provenientes de Grenada e Saint Vincent e Grenadines, as quais apresentam médias 

significativamente maiores, tanto para fêmeas quanto para machos se comparados às demais 

amostras do transecto: Grenada (13 fêmeas, X̅: 203, 14 machos, X̅: 197), Saint Vincent e 

Grenadines (11 fêmeas, X̅: 205, 12 machos, X̅: 195).  

�úmero de subcaudais: o dimorfismo sexual referente a este caráter não é 

significativo, mas por uma questão prática, apresento as médias separadas entre os sexos, de 

modo que possam ser comparadas às médias das ventrais citadas acima. Neste caráter, da 

mesma forma que para as ventrais, a média do número de subcaudais é mais alta no sul do 
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transecto, nas amostras do padrão heathii do Peru como em Lima (3 fêmeas, X̅: 113), La 

Libertad (3 fêmeas, X̅: 105, 5 machos, X̅: 107) e Cajamarca (3 fêmeas, X̅: 109). Estas 

apresentam uma leve diminuição nos representantes do padrão pleei a partir de Valle de 

Cauca, que se mantêm homogêneas em direção ao norte, a nordeste ou a sudeste: Valle de 

Cauca (3 fêmeas, X̅: 96, 3 machos, X̅: 100), Antioquia (3 fêmeas, X̅: 96, 1 macho, 107), 

Nueva Gorgona (7 fêmeas, X̅: 95, 3 machos, X̅: 106), Santa Marta (4 fêmeas, X̅: 92), Sucre (3 

fêmeas, X̅: 95, 3 machos, X̅: 99), Isla Margarita (2 fêmeas, X̅: 91, 3 machos, X̅: 98), Monte 

Alegre, Pará (1 macho, 99). Estas amostras anteriores, se comparadas à amostra de Monagas 

(amarali), apresentam médias menores (Monagas, 4 fêmeas, X̅: 111, 1 macho, 108).  Ainda 

que a amostra avaliada para o número de subcaudais seja mais limitada que para o número de 

ventrais, devido à quebra de cauda, pode-se observar uma diferença nestas médias, mesmo 

que sutil. Da mesma forma, se forem agrupados todos os exemplares da Venezuela 

pertencentes a estes dois padrões, obtêm-se o mesmo resultado: padrão pleei [(Bolivar, Isla 

Margarita, Sucre, 6 fêmeas, X̅: 92), (Bolivar, Isla Margarita, Sucre, Zulia, 9 machos, X̅: 98)] e 

padrão amarali [(Bolivar, Monagas, Isla Margarita, Sucre, 5 fêmeas, X̅: 111), (Bolivar, 

Guárico, Isla Margarita, Monagas, Trinidad, Tobago, 5 machos, X̅: 111)].  

Para este caráter, as médias presentes nas amostras do padrão Escudo das Guianas não 

apresentam tanta diferença em relação à amostra do padrão pleei, do norte da Venezuela. As 

médias são as seguintes: Guiana (2 fêmeas, X̅: 101, 1 macho, 99), Amazonas e Roraima (4 

fêmeas, X̅: 98, 4 machos, X̅: 99). Já, as médias das amostras do padrão bruesi por sua vez, são 

como nas ventrais, as maiores do transecto: Grenada (12 fêmeas, X̅: 121, 13 machos, X̅: 123), 

Saint Vincent e Grenadines (5 fêmeas, X̅: 120, 8 machos, X̅: 123). 

Hemipênis: a morfologia hemipeniana oferece algumas evidências muito informativas 

para a diferenciação dos padrões reconhecidos neste grupo. Os hemipênis podem ser 

agrupados basicamente em dois conjuntos (Figura 119). No primeiro, exibido pelos padrões 
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amarali, bruesi, heathii e Escudo das Guianas estão presentes alguns espinhos com tamanho 

diferenciado dos demais, nas laterais do sulco espermático. No segundo, representado pelo 

padrão pleei estes espinhos são menores e mais uniformes em tamanho.  

De acordo com o primeiro conjunto, a morfologia exibida pelo padrão amarali é a que 

apresenta os espinhos, mesmo diferenciados, mais discretos em relação aos demais. No 

padrão bruesi estes são levemente maiores que em amarali, no entanto, menores que os 

espinhos presentes nos padrões heathii e Escudo das Guianas, dos quais três dos espinhos são 

bastante diferenciados dos demais. Destes três espinhos, um ocorre na lateral esquerda do 

sulco espermático e dois na lateral direita, sendo que no padrão do Escudo das Guianas o 

espinho do lado esquerdo apresenta-se em forma de gancho (Figura 119). Além disso, no 

padrão bruesi o hemipênis apresenta um maior número de espinhos grandes, que em conjunto 

denotam certa homogeneidade na face sulcada, ao contrário do observado nos outros padrões 

nos quais os espinhos são mais esparsos e mais isolados uns dos outros. 

A diferença entre o padrão do Escudo das Guianas e heathii se dá pelo tamanho dos 

espinhos presentes na face assulcada do órgão, sendo maiores e mais diferenciados no 

segundo, se assemelhando aos da face sulcada e, menores e mais homogêneos no primeiro. 

Além disso, em heathii as papilas que circundam os cálices são mais longas e a área basal é 

maior e apresenta espinhos diminutos em toda sua extensão, característica não observada em 

no padrão do Escudo das Guianas, os quais estão restritos imediatamente a porção ventral dos 

espinhos maiores. No padrão pleei os espinhos são mais homogêneos em tamanho.  

Com relação às papilas que circundam os cálices, os padrões bruesi, heathii e Escudo 

das Guianas apresentam papilas mais longas e finas do que as demais espécies, sendo esta 

condição mais acentuada e única em pleei, de modo que é possível observar uma camada 

densa formada pelas papilas, que margeiam o sulco em ambos os lados e formam um 

aglomerado no ápice do lobo. No padrão amarali as papilas são mais curtas. 
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A região basal do hemipênis é notavelmente maior em pleei se comparada aos demais, 

nos quais esta região apresenta relativamente o mesmo tamanho, aproximadamente ¼ do 

órgão. Esta área basal nua é preenchida por pequenos espinhos ao longo de toda a sua 

extensão em heathii enquanto em bruesi e no Escudo das Guianas e amarali estes estão 

presentes somente na porção ventral aos espinhos do corpo, ficando o restante desta região 

lisa. Em pleei esta região é lisa, totalmente desprovida de espinhos. Todos os espécimes 

analisados apresentam pequenos bolsos na base do órgão, variando em seu tamanho.  

De uma forma geral, o hemipênis presentes em representantes dos padrões amarali, 

bruesi, heathii e Escudo das Guianas são mais semelhantes entre si, resguardando suas 

diferenças, que a morfologia presente em pleei. 

Variação Quantitativa: a análise de PCA realizada para as variáveis contínuas 

demonstrou algumas evidências de separação de alguns dos padrões reconhecidos, tanto para 

as fêmeas quanto para os machos. Para as fêmeas o primeiro componente respondeu por 78% 

da variância e o segundo por 11% com pesos semelhantes, porém maiores para o CT e Cfoc 

(Figura 120; Tabela 33) enquanto que para os machos o primeiro respondeu por 80% e o 

segundo por 12% com pesos bastante semelhantes entre as variáveis, com exceção do 

comprimento do corpo que é inferior (Figura 121 e Tabela 34). Observa-se nestes gráficos de 

dispersão que para as fêmeas, há um indício de separação entre bruesi e os demais padrões e 

entre amarali e o padrão do Escudo das Guianas. No gráfico dos machos observa-se também 

a diferenciação entre bruesi e os demais padrões, e entre amarali e pleei em relação ao padrão 

do Escudo das Guianas, mesmo que um ponto de amarali esteja em uma posição oposta aos 

demais pontos no gráfico. A nuvem de pontos do padrão heathii é a que mais se dispersa meio 

a nuvem dos demais padrões, em ambos os sexos. É interessante que a nuvem de pontos do 

padrão do Escudo das Guianas apresenta um posicionamento intermediário entre as nuvens de 

pontos dos padrões bruesi e pleei. 
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Na análise discriminante os resultados são de certa forma, semelhantes àqueles das 

análises de PCA. Para as fêmeas a primeira função canônica respondeu por 77% da variância 

sendo que as variáveis que mais influenciaram foram o comprimento da cabeça e do focinho e 

a segunda função canônica respondeu por 21% da variância sendo que as variáveis que mais 

influenciaram este resultado foram o comprimento do corpo e da cauda (Figura 122). Para os 

machos a primeira função canônica respondeu por 82% da variância sendo o comprimento da 

cabeça e da cauda as variáveis que mais influenciaram. A segunda função respondeu por 11% 

da variância com maior influência das variáveis do comprimento da cabeça e da cauda, 

principalmente (Figura 123). 

Através dos gráficos exibidos para a primeira e segunda funções canônicas nota-se, 

assim como na análise de PCA, a separação entre bruesi e pleei e o posicionamento 

intermediário do padrão do Escudo das Guianas, em ambos os sexos. Além disso, no gráfico 

das fêmeas observa-se uma separação entre amarali e heathii em relação às demais espécies, 

ao contrário do observado na análise de PCA. Já, no gráfico dos machos esta distinção não 

está clara, embora se observe uma tendência de heathii se separar do padrão do Escudo das 

Guianas (Figuras 122 e 123).  

De uma forma geral os padrões reconhecidos neste grupo apresentam valores 

razoáveis de classificação, se comparados aos valores apresentados pelos padrões do grupo 

sul-americano de boddaerti. Para as fêmeas os espécimes do padrão bruesi foram os melhores 

classificados com 88,9%, seguido de pleei com 80,0%, Escudo das Guianas com 75,0%, 

amarali com 60,0% e por último heathii com apenas 33,3%. Os valores dos índices de re-

classificação, por outro lado, são altos somente para bruesi e pleei, neste caso, com 83,3% e 

80,0%, respectivamente (Tabelas 35 e 36).   

A semelhança nos valores de classificação entre fêmeas e machos só é semelhante em 

relação ao padrão bruesi. Neste padrão 90,0% dos espécimes foram corretamente 
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classificados. Nos demais padrões os valores são mais baixos. No padrão do Escudo das 

Guianas 50,0% dos espécimes foram corretamente classificados enquanto que em amarali, 

heathii e pleei somente 40,0% foram classificados. Da mesma forma os índices de re-

classificação são altos somente para o padrão bruesi com 85% enquanto nos padrões heathii 

somente 40% foram re-classificados e em pleei 30% (amarali e Escudo da Guianas não foram 

reclassificados) (Tabelas 35 e36).  

O teste de Kruskal Wallis, por outro lado, revelou que existem diferenças 

significativas entre os cinco padrões aqui reconhecidos para a maioria das variáveis discretas, 

como SLd, SLe, Tad, Tpd, Tae, V e SC para as fêmeas e SLd, SLe, ILd, ILe, Tad, Tae, V e 

SC para os machos (Tabelas 37 a 40). Quando estas variáveis são plotadas em um gráfico 

Dice-leraas (Figuras 124 a 126) observa-se que as supralabiais do lado direito para fêmeas 

diferenciam claramente M. Escudo das Guianas das demais espécies, pela freqüência de oito 

supralabiais, embora esta separação não seja nítida para os machos, talvez por um problema 

amostral. Para os machos, ocorre uma diferença considerável entre amarali e bruesi em 

relação à pleei, sendo maior a freqüência de nove supralabiais nas duas primeiras, como 

discutido na análise de variação. No gráfico das supralabiais esquerdas há uma diferenciação 

clara entre o padrão do Escudo das Guianas e os demais, pois a variação nesta variável é 

menor. Nos gráficos das temporais direitas anteriores dos dois lados, direito e esquerdo, 

observa-se a diferença encontrada em relação à bruesi e os demais padrões, pois a freqüência 

na presença de somente uma temporal anterior é evidentemente mais elevada neste padrão 

quando comparado aos demais. Com relação às temporais posteriores, somente a do lado 

direito das fêmeas é informativo para a separação de bruesi, já no gráfico dos machos nota-se 

a sobreposição. O diagrama do número de ventrais tanto de fêmeas, quanto de machos é 

bastante informativo para a separação dos padrões, especialmente de bruesi. Para os outros 

padrões, há diferenças significativas entre amarali e heathii em relação ao do Escudo das 
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Guianas e pleei para os dois sexos, com uma leve sobreposição entre pleei no gráfico das 

fêmeas. Em amarali, dos cinco machos examinados, quatro apresentam um intervalo no 

número de ventrais entre 183-194, semelhante ao das fêmeas 188-196, entretanto, um macho 

(AMNH 2943) apresenta o menor valor dentre todos os espécimes, com 169 ventrais, uma 

contagem muito inferior aos demais. Quando o gráfico é construído com este indivíduo a 

amplitude da variação é grande ocorrendo sobreposição com todas as espécies; quando este é 

retirado da análise diferenças podem ser observadas entre amarali, pleei e Escudo das 

Guianas. Por fim, o gráfico do número de subcaudais, principalmente das fêmeas revela 

basicamente o mesmo resultado das ventrais, com uma maior variação em amarali, no caso 

dos machos como ressaltado.  

 

SUMÁRIO DA VARIAÇÃO E DIFERE�CIAÇÃO �O GRUPO PLEEI: reunindo as informações 

obtidas através da análise de variação da morfologia externa, hemipeniana e da análise 

estatística, eu reconheço que os cinco padrões morfológicos representam cinco espécies 

válidas. Destas espécies, somente uma é considerada nova e sem nome disponível tornando, 

portanto, necessária a designação de um novo nome e holótipo, para representá-la. Sendo 

assim, aplico o nome Mastigodryas amarali (Stuart, 1938) para os representantes ocorrentes 

em localidades situadas no norte da América do Sul, na Venezuela, incluindo as Ilhas 

continentais; M. bruesi (Barbour, 1914) para as populções das Ilhas Oceânicas como Grenada 

e Grenadines; M. heathii (Cope, 1868) para as amostras do Peru; M. pleei (Duméril e Bibron, 

1854) para as amostras da Colômbia e norte da Venezuela e M. sp Escudo das Guianas, 

restrita até o momento a esta região. Destas, quatro haviam sido reconhecidas por Stuart 

(1941) e associadas a este grupo, com exceção de M. heathii a qual foi alocada no grupo 

boddaerti.  
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Mastigodryas amarali (Stuart, 1938) 

Drymobius (Eydryas) Pleei: Bocourt, 1890: 728-730, parte. 

Eudryas amarali Stuart, 1938: 7-8, localidade tipo: “Marguerita Island”, USNM 22534. 

Dryadophis [amarali]: Stuart, 1939: 55, nov. comb. 

Mastigodryas amarali: Peters & Orejas-Miranda, 1970: 191, nov. comb. 

M[astigodryas]. amarali: Tipton, 2005: 182. 

 

LOCALIDADE TIPO: de acordo com Stuart (1938) este espécime é procedente de “Margarita 

Island”. No entanto, esta localidade certamente consiste em um erro de procedência, sendo 

assim considerado neste trabalho, que se baseou na análise de todos os representantes do 

gênero, onde nenhum foi registrado para as Ilhas do Caribe. Além disso, esta espécie 

encontra-se restrita ao nordeste da Venezuela e só apresenta registros em ilhas continentais. 

Desta forma a localidade tipo é restringida neste trabalho para Cariquito, situada na região 

nordeste da Venezuela. Esta é localidade de coleta de dois parátipos desta espécie (ANSP 

18286-87, Stuart, 1941) que representam todos os caracteres diagnósticos de forma eficiente. 

Desta forma esta localidade passa a representar sem maiores equívocos a área de ocorrência 

de Mastigodryas amarali. 

 

MATERIAL TIPO: o holótipo desta espécie está depositado na coleção do United States 

National Museum sob o número USNM 22534. Consiste de um espécime fêmea, em bom 

estado de conservação, que representa de forma clara a morfologia apresentada por esta 

espécie (Figura 127). De acordo com os registros do catálogo do USNM, o espécime foi 

coletado por Captain Wirt Robinson em 13 de julho de 1895 e apresenta o número de campo 

A.47. Entretanto, como ressaltado acima esta localidade e data de coleta devem ser 

considerados como um erro de procedência, pelas razões acima expostas. 
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DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA: esta espécie apresenta uma distribuição restrita ao nordeste da 

Venezuela, onde aparentemente encontra-se distribuída por áreas mais áridas presentes nesta 

região (Figuras 112 e 113). Foi registrada para algumas localidades no continente como em 

Cariquito, Muelle de Cariaco e San Antonio de Maturin e nas Ilhas continentais, tanto em 

Trinidad como em Tobago e em Isla de Margarita.  

 

DIAG�OSE: rostral mais larga do que alta, duas nasais, duas pré-oculares, tão largas quanto 

longas, frontal, supra-oculares e parietais duas vezes mais longas do que largas, uma loreal 

presente, mais longa do que alta, uma pré-ocular, visível no dorso, duas pós-oculares, a 

superior maior, predominantemente duas temporais anteriores e duas posteriores, geralmente 

nove supralabiais, quarta, quinta e sexta escamas em contato com o olho, geralmente dez 

infralabiais, com as cinco primeiras em contato com o primeiro par de geniais, geralmente um 

par de escamas situado entre as gulares e a primeira ventral (ou pré-ventral). Fórmula dorsal 

17/17/15, escamas com duas fossetas apicais e lisas. Redução ocorre freqüentemente nas 

fileiras três e quatro e raramente na fileira dois, na região posterior do corpo, entre as ventrais 

97-119. Cloacal sempre dividida, subcaudais pares, 98-119 escamas. Maior comprimento total 

para fêmeas 1358 mm e para os machos 1236 mm; maior comprimento da cauda para fêmeas 

388 mm e para os machos 327. Dorso da cabeça unicolor, marrom ou cinza azulado sem o 

extrato córneo, faixa ocular escura presente, supralabiais geralmente claras. Ventre da cabeça 

geralmente claro, imaculado ou manchado irregularmente ou com vestígios do padrão dos 

filhotes, com pequenas manchas levemente quadradas. Ventre do corpo, claro, imaculado, 

com laterais da mesma cor do dorso. Dorso do corpo com uma faixa longitudinal escura e 

larga, que ocupa sete fileiras dorsais. Esta faixa é contínua a cor do dorso da cabeça. Uma 

listra clara de cada lado com três fileiras dorsais envolvidas, geralmente a terceira, quarta e 

quinta, e em alguns casos, somente a quarta e quinta posteriormente. Esta listra clara 
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apresenta bordas escuras, situadas na porção superior da quinta fileira e na porção inferior da 

terceira. Fileiras de número um e dois claras. Posteriormente, as bordas escuras e em alguns 

casos as listras claras tornam-se bastante apagadas posteriormente. Hemipênis unilobado, não 

captado, sulco espermático simples centrolinear que alcança o ápice do lobo. Lobo caliculado, 

aproximadamente duas vezes o tamanho do corpo. Cálices papilados, com papilas curtas. Em 

direção à base os cálices dão lugar a espinhos que aumentam de tamanho na direção basal do 

órgão. Espinhos maiores nas laterais do sulco, especialmente do lado esquerdo deste e 

levemente menores e mais homogêneos na face assulcada (Figura 119). Sob estes espinhos 

maiores estão presentes pequenos espinhos ao redor da base do corpo. Área basal ocupa um 

quarto de todo o órgão, provida de espinhos diminutos e esparsos.  

 

HISTÓRIA TAXO�ÔMICA E ATRIBUIÇÃO DE �OMES: este táxon apresenta uma história 

taxonômica simples. Foi descrito por Stuart em 1938 para alocar alguns espécimes com 

padrão “atípico” de coloração e contagens de subcaudais de regiões áridas do nordeste da 

Venezuela. Desde então, este nome é associado a este táxon de forma inconteste, sendo 

somente realocado nos últimos anos aos diferentes nomes genéricos que foram atribuídos a 

este táxon do grupo do gênero, como Dryadophis e Mastigodryas.  

Um só nome pode ser aplicado aos representantes que exibem esta morfologia, 

Eudryas amarali Stuart, 1938. Embora o holótipo apresente a localidade de coleta 

considerada errônea, a morfologia deste espécime condiz com todas as características acima 

descritas sendo, portanto apropriado para representar esta espécie. 

 

MATERIAL EXAMI�ADO: VE�EZUELA: BOLIVAR: forest along Rio Aro, between mouth of 

Caña Azul and rapids near Cerro Coroba, estado. 1200 ft elev.: AMNH 75545; GUÁRICO: 

Cariquito: ANSP 18286-7; MARTINIQUE: Martinique: ANSP 5596; MONAGAS: Cocollar: 
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probably near Mount Turumiquire: FMNH 17838; San Antonio de Maturin: MCZ 9988-90; 

NUEVA ESPARTA: USNM 22534, Salamanca: USNM 217216; SUCRE: Muelle de Cariaco: 6 

Km (by road) E Muelle de Cariaco: KU 117038; Península de Paria: Yacua: MCZ 43852; 

TRINIDAD: Princes Town: AMNH 2943; TOBAGO: USNM 10137. 

 

Mastigodryas bruesi (Barbour, 1914) 

Alsophis bruesi Barbour, 1914: 337-338, localidade tipo: “near St. George´s Grenada”, 

MCZ 7792. 

Dryadophis [bruesi]: Stuart, 1939: 55, nov. comb. 

Mastigodryas bruesi: Peters & Orejas-Miranda, 1970: 190, nov. comb. 

M[astigodryas]. bruesi: Tipton, 2005: 183. 

 

LOCALIDADE TIPO: na descrição desta espécie Barbour (1914) citou “St. George´s, Grenada”. 

Embora não seja mencionada uma localidade específica, esta espécie aparentemente ocorre 

em toda sua extensão, sendo relatada por Barbour (1914: 337) como a serpente mais 

abundante na ilha. Deste modo, mantenho esta localidade da forma como foi descrita. 

 

MATERIAL TIPO: espécime depositado no Museum of Comparative Zoology, Harvard sob o 

número MCZ 7792, e consiste de um espécime macho, adulto, em ótimo estado de 

preservação, coletado por G. A. Allen e C. T. Brues (Figura 128). Outros quatro espécimes 

são reconhecidos por Stuart (1941) como parátipos desta espécie, todos estão depositados em 

bom estado de conservação na coleção do Museum of Comparative Zoology sob os números 

MCZ 173176-79, procedentes da mesma região do holótipo.  

 

DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA: esta espécie é endêmica das ilhas oceânicas de Grenada e Saint 

Vincent e Grenadines (Figuras 112 e 113). Segundo Barbour (1914) os representantes desta 
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espécie são bastante abundantes em Saint George. Nenhum espécime analisado apresenta 

ocorrência no continente. Foram registrados espécimes para diversas localidades como 

Southwest Point, Isle de Caille; Balthazar, Birch Grove e Pearl´s Airport, Saint Andrew; 

Corinth, Saint David; Annandale falls, Beausejour, Botanic Garden, Constantine, 

Perseverance, Ross Point, Tempe, Saint George; Green Island, Saint Patrick, todas estas em 

Grenada. Em Saint Vincent e Grenadines foram registrados espécimes para: Bequia; 

Carriocoa; Mustique Island; Quatre Island; Admiralty Bay, Kingston, Lowman´s Hill, 

Princess Margaret Bay, Cane Garden, Saint George; Belle Isle, Saint Patrick; Tobago Cays; 

Chatham Bay, Union Island; Yong´s Island.  

 

DIAG�OSE: rostral mais larga do que alta, duas nasais, duas pré-oculares, tão largas quanto 

longas, frontal, supra-oculares e parietais duas vezes mais longas do que largas, uma loreal 

presente, mais longa do que alta, uma pré-ocular, visível no dorso, duas pós-oculares de igual 

tamanho, ou a superior levemente maior, predominantemente uma temporal anterior e duas 

posteriores, geralmente nove supralabiais, quarta, quinta e sexta escamas em contato com o 

olho, geralmente dez infralabiais, com as cinco primeiras em contato com o primeiro par de 

geniais, geralmente um par de escamas situado entre as gulares e a primeira ventral (ou pré-

ventral). Fórmula dorsal 17/17/15, escamas com duas fossetas apicais e lisas. Redução ocorre 

nas fileiras dois e três ou três e quatro ou mais raramente nas fileiras quatro e cinco, na região 

posterior do corpo, entre as ventrais 110-140. Cloacal sempre dividida, subcaudais pares, 113-

133 escamas. Maior comprimento total para fêmeas 1161 mm e para os machos 1181 mm; 

maior comprimento da cauda para fêmeas 791 mm e para os machos 344. Dorso da cabeça 

marrom ou cinza azulado sem o extrato córneo, com algumas pequenas manchas mais escuras 

na borda interna das escamas e pequenas manchas arredondadas na rostral, internasais, pré-

frontais e em alguns casos na porção anterior da frontal e das parietais. Faixa ocular escura 
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presente e bastante conspícua. Ocorre desde o focinho, na altura dos olhos e se direciona 

posteriormente. Após o olho se alarga dorsalmente ocupando a borda lateral das parietais e as 

temporais secundárias. Ventralmente a faixa ocular é reta, sem projeções. Supralabiais claras, 

imaculadas ou com a margem ventral das escamas em contato com a órbita, mais escuras. 

Ventre da cabeça geralmente claro, imaculado, porém com pequenas manchas situadas nas 

suturas das infralabiais, formando um “U” ao longo das cinco primeiras infralabiais e algumas 

pequenas manchas irregulares nas demais escamas e primeiras ventrais. Ventre do corpo, 

claro, imaculado, com laterais da mesma cor do dorso. Na região mediana da cauda ocorre 

uma linha escura. Dorso do corpo unicolor, marrom com o extrato ou cinza-azulado sem este. 

Lateralmente ocorre uma listra lateral clara de cada lado do corpo que pode ocupar três, duas 

ou uma fileira de escama somente. Quando ocupa três, situa-se nas fileiras três, quatro e cinco 

de modo que a listra dorsal larga consiste de sete escamas dorsais de largura. Quando a listra 

clara ocupa duas ou uma somente, que são as fileiras três e quatro, esta listra escura passa a 

ocupar nove escamas dorsais. Nos espécimes em que a listra clara é reduzida, esta pode 

ocupar somente a sutura entre as fileiras quatro e cinco e na cauda pode ocupar somente a 

porção distal das escamas. Esta listra clara apresenta bordas dorsal e ventral escuras, que se 

tornam esmaecidas posteriormente. A primeira fileira dorsal, na lateral do corpo é clara 

anteriormente, e posteriormente apresenta a cor do restante do dorso. Hemipênis unilobado, 

não captado, sulco espermático simples centrolinear que alcança o ápice do lobo. Lobo 

caliculado, aproximadamente duas vezes o tamanho do corpo. Cálices papilados, com papilas 

curtas (Figura 119). Em direção à base os cálices dão lugar a espinhos que aumentam de 

tamanho na direção basal do órgão. Espinhos maiores e finos nas laterais do sulco, e 

levemente menores e mais homogêneos na face assulcada. Sob estes espinhos maiores estão 

presentes pequenos espinhos ao redor da base do corpo. Área basal nua ocupa um quarto de 

todo o órgão. 
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HISTÓRIA TAXO�ÔMICA E ATRIBUIÇÃO DE �OMES: a história taxonômica desta espécie é 

bastante simples. Em 1914 Barbour a descreveu sob o nome Alsophis bruesi para alocar alguns 

indivíduos bastante comuns na Ilha de Saint George, Grenada que apresentavam 17 fileiras no 

meio do corpo e duas fossetas apicais. Posteriormente, As únicas modificações propostas na 

literatura tratam somente de sua alocação genérica, primeiramente alocada em Eudryas 

(Stuart, 1933) e posteriormente em Dryadophis (Stuart, 1941). Deste modo, somente um 

nome pode ser aplicado a este grupo, Alsophis bruesi Barbour, 1914 que representa com 

propriedade as características analisadas em todos os espécimes deste trabalho. 

 

MATERIAL EXAMI�ADO: GRE�ADA: CARRIOCOA: MCZ 79101-2, USNM 104229, ISLE DE 

CAILLE: USNM 79161, Southwest Point: KU268659; SAINT ANDREW: Balthazar: USNM 

79193, Birch Grove: KU 268654, Pearl´s Airport: MVZ 84059; SAINT DAVID: Corinth: MCZ 

79714; SAINT GEORGE: CAS 39460-61, MCZ 185667, near of: MCZ 7792, MCZ 133176-79, 

0,5 mi S of Annandale falls: KU 268656, Annandale Estate: USNM 79191, Beausejour: MCZ 

79712-13, Beavrejour: MCZ 96717, Botanic Garden: KU 268657-58, MCZ 88052, 

Constantine: KU 268655, Perseverance: MCZ 88051, Ross Point: UMMZ 127073, Tempe, 

NE of Saint George: MCZ 79715; SAINT PATRICK: Green Island: KU 268653; 

GRE�ADI�ES: Bequia: Park: KU 268660-61, USNM 104230-31, Mustique Island: Grand 

Bay: KU 268662, Quatre Island: USNM 79099, SAI�T VI�CE�T: SAINT GEORGE: 

Admiralty Bay: MVZ 84061, Kingston: MCZ 6142, MCZ 157560-63, 177561, Lowman´s 

Hill: MCZ 79708-9, Princess Margaret Bay: MCZ 79711, Cane Garden: MCZ 79710; SAINT 

PATRICK: Belle Isle: KU 268663, TOBAGO CAYS: MCZ 79103, UNION ISLAND: USNM 79166, 

Chatham Bay: KU 268664, YONG´S ISLAND: MCZ 38195. 
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Mastigodryas heathii (Cope, 1875) 

Drymobius heathii Cope, 1875: 179, localidade tipo: “Valley of Jequetepeque, Peru”.  

Drymobius boddaerti: Boulenger, 1894, 11-13, parte. 

Drymobius boddaerti var. heathii: Boettger, 1898, 47. 

Dryadophis [heathii]: Stuart, 1939: 55, nov. comb. 

Mastigodryas heathii: Peters & Orejas-Miranda, 1970: 194, nov. comb. 

M[astigodryas]. heathii: Tipton, 2005: 184. 

 

LOCALIDADE TIPO: Cope (1868) cita em sua descrição somente “Valley of Jequetepeque”. 

Este vale por onde percorre o Rio Jequetepeque está situado na Província de Cajamarca e se 

estende a partir da vertente ocidental da Cordilheira Ocidental até a costa. Embora esteja 

inserido em uma região quente e seca, ao longo deste vale são encontrados ambientes mais 

úmidos (Dillehay e Colata, 2004). Considerando que a localidade tipo é pouco precisa, 

deixando margem de dúvidas, considero importante restringi-la para que possa representar de 

forma mais eficiente a região de ocorrência desta espécie. Esta localidade é aqui definida com 

base na distribuição dos espécimes analisados neste estudo para San Pablo, uma localidade 

situada na porção mais alta deste vale, a cerca de 2000 metros de altitude. Desta forma a 

localidade tipo desta espécie passa a ser San Pablo, Cajamarca, Peru, 7º 07’ S 78º 49’ W. 

 

MATERIAL TIPO: na descrição original de Masticophis heathii, Cope (1875) não elegeu um 

holótipo ou fez qualquer menção ao material tipo. Um possível síntipo encontra-se no 

Academy of Natural Sciences of Philadelphia sob o número ANSP 11544. Este espécime foi 

recém identificado nesta coleção por J. Cadle que o interpretou como sendo de fato 

pertencente a série tipo de Cope. Segundo Cadle (McDiarmid, comum. pessoal) o espécime 

estava identificado como “Mastigodryas boddaerti” embora seja definitivamente uma M. 

heathii. Cadle citou como um “provável” tipo porque o espécime encontra-se incompleto 

(porção posterior do corpo está faltando). A análise deste espécime realizada por mim 
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confirma a identificação do espécime. Entretanto, como este apresenta a região posterior do 

corpo danificada não é possível confirmar a contagem de escamas fornecida por Cope (1875; 

ventrais: 188, subcaudais: 116), prejudicando através destas características a confirmação 

deste como um síntipo desta espécie. Afora este fato, o restante do espécime está em bom 

estado e, no caso, é possível observar todos os detalhes da cabeça e parte das contagens e da 

coloração do corpo, que se enquadram na diagnose dada por Cope. Trata-se de um espécime 

com vestígios do padrão de manchas transversais dos filhotes (restritas, neste caso ao dorso 

somente), mas com o padrão listrado, típico da espécie já presente e mais evidente na região 

posterior (do que sobrou do corpo do espécime). Além deste espécime, os outros que estão 

depositados nesta coleção são os que Cadle coletou recentemente. Considerando a minha 

análise bem como a opinião de Cadle, este espécime (ANSP 11544) é aqui designado como o 

lectótipo de M. heathii (Figura 129).  

 

DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA: esta espécie apresenta registros para o Peru e, possivelmente, 

Equador. No Peru, ocorre do nível do mar até cerca de 2000 metros de altitude, na Cordilheira 

Ocidental, desde a província de Lima até Piura, no norte do país (Figura 112 e 113). Sua 

ocorrência está associada a áreas secas presentes na região. Embora alguns registros desta 

espécie tenham sido mencionados (cinco espécimes depositados em uma coleção equatoriana 

e um registro fotográfico feito por Wolfgang Wuster a um exemplar procedente de Loja, sul 

do Equador) sua confirmação se faz necessária.    

 

DIAG�OSE: rostral mais larga do que alta, duas nasais, duas pré-oculares, tão largas quanto 

longas, frontal, supra-oculares e parietais duas vezes mais longas do que largas, parietais mais 

estreitas posteriormente, uma loreal presente, mais longa do que alta, uma pré-ocular, visível 

no dorso, duas pós-oculares, a superior maior, predominantemente duas temporais anteriores e 
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duas ou três posteriores, geralmente nove supralabiais, quarta, quinta e sexta escamas em 

contato com o olho, geralmente dez infralabiais, com as cinco primeiras em contato com o 

primeiro par de geniais, geralmente um par de escamas situado entre as gulares e a primeira 

ventral (ou pré-ventral). Fórmula dorsal 17/17/15, escamas com duas fossetas apicais e lisas. 

Redução ocorre nas fileiras três e quatro e raramente nas fileiras dois e três ou quatro e cinco, 

na região posterior do corpo, entre as ventrais 112-121. Número de ventrais varia de 178-197, 

cloacal sempre dividida, subcaudais pares, 103-115 escamas. Maior comprimento total para 

fêmeas 1339 mm e para os machos 1262 mm; maior comprimento da cauda para fêmeas 399 

mm e para os machos 365. Dorso da cabeça marrom ou cinza azulado sem o extrato córneo. 

Faixa ocular escura presente, desde o focinho, na altura dos olhos até as temporais 

secundárias. Ventralmente a faixa ocular é reta, sem projeções. Supralabiais claras, 

imaculadas ou com a sutura entre as escamas levemente mais escuras. Ventre da cabeça e do 

corpo geralmente claro, imaculado e as laterais das ventrais da mesma cor do dorso, 

delimitadas por uma fina linha clara. Dorso do corpo apresenta uma faixa longitudinal escura, 

marrom com o extrato córneo ou cinza-azulado sem este, com um comprimento de cinco 

escamas dorsais. As escamas apresentam bordas mais escuras e algumas, principalmente as 

das laterais apresentam os ápices escuros. Lateralmente está presente uma faixa clara 

longitudinal de cada lado, situada nas fileiras quatro, cinco e sei antes da redução e três, 

quatro e cinco depois desta. Esta listra clara pode apresentar bordas dorsal e ventral escuras. 

Entre as suturas das fileiras um, dois e três ocorrem algumas “falhas” na coloração, dando a 

impressão de ocorrerem três linhas escuras. Hemipênis unilobado, não captado, sulco 

espermático simples, centrolinear que alcança o ápice do lobo (Figura 119). Lobo caliculado, 

com aproximadamente um terço do tamanho do órgão. Cálices papilados, com papilas de 

médio tamanho. Em direção à base os cálices dão lugar a espinhos que aumentam de tamanho 

na direção basal do órgão. Base do órgão com espinhos grandes e finos, especialmente no 
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lado esquerdo do sulco espermático e com cerca do mesmo tamanho na face assulcada. Sob 

estes espinhos maiores estão presentes pequenos espinhos ao redor da base do corpo e na 

região basal, que ocupa um terço do órgão, também estão presentes espinhos diminutos, quase 

imperceptíveis, até a base do órgão. 

 

HISTÓRIA TAXO�ÔMICA E ATRIBUIÇÃO DE �OMES: desde sua descrição realizada por Cope 

(1975) M. heathii tem sido considerada como uma espécie válida devido às suas 

características bastante peculiares. Ao longo de sua história as únicas modificações referem-se 

à sua alocação em diferentes gêneros de acordo com as propostas de classificações. Cope (op. 

cit.) a descreveu no gênero Masticophis e mais recentemente Stuart (1941) a incluiu no gênero 

Dryadophis (D. heathii), sendo novamente alocada no gênero Mastigodryas mais tarde no 

catálogo de Peters e Orejas-Miranda (1970, 1986). Desta forma, não existem dúvidas quanto 

ao reconhecimento desta espécie e sua associação a este nome. Neste trabalho restrinjo a 

localidade tipo e confirmo a identificação do espécime ANSP 11544 como sendo holótipo.  

 

MATERIAL EXAMI�ADO: PERU: LIMA: Naña: MCZ 132768, Verrugas Canyon: USNM 

51513, Paramonga, Rocky beach at mouth of rio Fortaleza: AMNH 74740; ANCASH: FMNH 

81534; LA LIBERTAD: FMNH 34296-98, 34316-7, 34319, Trujillo, vic. of, AMNH 116323-4, 

on the coast, near Trujillo, 325 Km from Punta Aguja, Moche: MZUSP 5708, Pacasmayo: 

FMNH 5706; CAJAMARCA: 3 Km S (by Road) San Pablo, MCZ 183598, Asunción, KU 

221724, Rio Zana, FMNH 222664, Rio Zana, 1 Km N (airline) Monte Seco, 1380 m: ANSP 

31804, Rio Zana, near the basecamp on trail btw Monte Seco and Chorro Blanco, about 2,5 

Km NE of Monte Seco: FMNH 231772; PIURA: FMNH 41593.    
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Mastigodryas pleei (Stuart, 1938) 

Dromicus Pleii Duméril e Bibron, 1854: 661-663, localidade tipo: 

“Martinique”. 

Herpetodryas rappii Günther, 1858, 116-118, parte. 

Drymobius boddaerti: Boulenger, 1894: 11-14, parte. 

Herpetodryas quinquelineatus Steindachner, 1870: 21-23, localidade tipo “Rio 

Vaupé”. 

Dromicus [Alsophis] maculivitis Peters, 1877: 458-459, localidade tipo 

“Calabozo, Venezuela”. 

Alsophis pulcher Garman, 1887: 283, localidade tipo: “Testigos Island”. 

Dryadophis [pleei]: Stuart, 1939: 55, nov. comb. 

Dryadophis pleei: Nicéforo-Maria, 1942:89. 

Mastigodryas pleei: Peters & Orejas-Miranda, 1970: 195, nov. comb. 

M[astigodryas]. pleei: Tipton, 2005: 185. 

 

LOCALIDADE TIPO: de acordo com a descrição original de Dromicus Pleei três localidades 

foram mencionadas para esta espécie por Duméril e Bibron (1854): “Martinique”, Venezuela 

(Colombia) e México. Ao constatar que os três espécimes representam a mesma entidade 

biológica e se distribuem somente na América do Sul e Panamá na América Central sem que 

outros registros tenham sido mencionados para as Ilhas do Caribe e México, considero 

relevante que a localidade tipo desta espécie seja restringida para uma localidade específica na 

Venezuela. A escolha desta localidade se baseia na distribuição dos espécimes analisados ao 

longo deste trabalho de modo que possa representar a área de ocorrência da espécie. Desta 

maneira a localidade tipo passa a ser El Laberinto, Zulia, Venezuela, 10º 33’N, 72º 13’W, 

situada ao noroeste da Venezuela, região com ampla ocorrência de M. pleei.  

 

MATERIAL TIPO: na descrição original desta espécie, Duméril e Bibron (1854) se basearam 

no exame de três espécimes de Dromicus pleii que se encontram depositados na coleção do 

Muséum National d´Histoire Naturelle Paris sob os números MNHNP 1255, 3549, 7355 
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(Figuras 130 a 132). Considerando que os três representam a mesma entidade biológica e 

apresentam todas as características diagnósticas desta espécie existe a necessidade de que um 

lectótipo seja designado com o intuito de fixar este nome a um exemplar em específico, sem 

deixar dúvida quanto sua identidade. Este lectótipo é aqui designado para o espécime MNHN 

7355 (Figura 132). Dentre os três espécimes este é o único que apresenta a cauda completa, 

apesar de apresentar o corpo levemente danificado em um ponto na região mediana deste.  

 

DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA: esta espécie se distribui amplamente na região norte da 

América do Sul onde apresenta registros dos dois lados dos Andes, apesar de ser melhor 

representada na porção cisandina. É a única do gênero que se estende até a América Central, 

no Panamá, no entanto, com registros somente na vertente pacífica da região de Darién, sul 

deste país (Figura 112). Ao longo de sua distribuição encontra-se associada a regiões áridas, 

mas pode ocorrer em algumas áreas mais úmidas de planície. Altitudinalmente está presente 

desde áreas baixas até altitudes elevadas como observado em alguns registros da região de 

Antioquia. Um registro pontual foi citado para uma área de Savana situada na região nordeste 

do Brasil, em Monte Alegre, Pará.  

 

DIAG�OSE: rostral mais larga do que alta, duas nasais, duas pré-oculares, tão largas quanto 

longas, frontal, supra-oculares e parietais duas vezes mais longas do que largas, parietais mais 

estreitas posteriormente, uma loreal presente, mais longa do que alta, uma pré-ocular, visível 

no dorso, duas pós-oculares, a superior maior, predominantemente duas temporais anteriores e 

duas posteriores, geralmente nove supralabiais, quarta, quinta e sexta escamas em contato 

com o olho, nove ou dez infralabiais, com as cinco primeiras em contato com o primeiro par 

de geniais, geralmente um par de escamas situado entre as gulares e a primeira ventral (ou 

pré-ventral). Fórmula dorsal 17/17/15, escamas com duas fossetas apicais e lisas. Redução 
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ocorre freqüentemente nas fileiras três e quatro e raramente nas fileiras dois e três, na região 

posterior do corpo, entre as ventrais 93-125. Número de ventrais varia de 169-201, cloacal 

sempre dividida, subcaudais pares, 85-110 escamas. Maior comprimento total para fêmeas 

1320 mm e para os machos 1071 mm; maior comprimento da cauda para fêmeas 334 mm e 

para os machos 289. Dorso da cabeça marrom ou cinza azulado sem o extrato córneo, com 

várias manchas mais escuras e irregulares, como se o dorso fosse, em alguns casos, variegado. 

Faixa ocular escura presente, desde o focinho, na altura dos olhos até as temporais 

secundárias. Esta faixa pode ser reta ventralmente ou apresentar pequenas projeções ventrais, 

principalmente sob o olho. Quando não apresenta a projeção ventral, as supralabiais são 

claras, com suturas e margens ventrais escuras. Ventre da cabeça e do corpo geralmente 

escuro, esfumaçado e com pequenas manchas claras e arredondadas, que se estendem até as 

primeiras ventrais do corpo. Posteriormente o ventre se torna claro e imaculado até o final da 

cauda. Dorso do corpo marrom, com cinco listras escuras, definidas, presentes na região 

anterior. Com relação à posição, a listra mediodorsal ocupa a porção superior da fileira oito, a 

fileira nove (vertebral) e a porção superior da fileira oito do outro lado; as dorsolaterais 

ocupam a porção superior da fileira cinco, a fileira seis e a porção inferior da fileira sete de 

cada lado do corpo. As listras laterais escuras são mais estreitas e mais discretas e estão 

situadas na porção superior da fileira número dois e na porção inferior da fileira três de cada 

lado (2/3; 5/6/7; 8/9/8; 5/6/7; 2/3). A listra mediodorsal e as dorsolaterais são demarcadas 

anteriormente por meio de pequenas manchas escuras dispostas obliquamente nas margens 

laterais de cada escama (em forma de “v” invertido), tornando o centro das listras mais claro 

(fileiras 6 e 9). As listras laterais se formam a partir de pequenas manchas escuras 

posicionadas longitudinalmente na margem superior da fileira dois e inferior da fileira três. 

Três das cinco listras escuras, a mediodorsal e as láterodorsais, se fusionam e formam uma 

faixa larga e escura, que ocupa sete fileiras dorsais. Em espécimes mais escuros, as escamas 
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destas listras são homogeneamente escuras e nelas estão presentes pequenas manchas claras 

(por exemplo, KU 165641). Lateralmente está presente uma faixa clara longitudinal de cada 

lado, situada nas fileiras três, quatro e cinco antes e depois da redução, de modo que não há 

alteração da posição desta listra ao longo do dorso. Mudanças na posição das listras podem 

ser vistas somente na cauda, onde o número de fileiras dorsais é reduzido. A listra escura 

ocupa, logo após a cloaca, a porção lateral da escama ventral e porção inferior da fileira dorsal 

número 1; porção superior da fileira 3 e fileira 4 de cada lado. As listras claras ocupam a 

porção superior da fileira 1, a fileira 2 e porção inferior da fileira 3 de cada lado. Mais 

posteriormente, onde estão presentes seis escamas dorsais, a listra clara ocupa de cada lado 

somente a porção superior da fileira 1 e a fileira 2 e a listra escura ocupa a fileira 3 dos dois 

lados. Fica, portanto, uma linha escura, situada na porção lateral da ventral e na fileira 1; duas 

fileiras de escamas claras e duas escuras. As fileiras um e dois de cada lado do corpo são 

geralmente mescladas de claro e escuro e as escamas da fileira 1 apresentam pequenas 

manchas escuras em seus ápices. Raramente estas fileiras são claras, com os pequenos pontos 

escuros nos ápices das escamas. Hemipênis unilobado, não captado, sulco espermático 

simples, centrolinear que alcança o ápice do lobo. Lobo caliculado, com aproximadamente 

metade do tamanho do órgão. Cálices papilados, com papilas finas e longas, que no ápice 

formam um aglomerado (Figura 119). Em direção à base os cálices dão lugar a espinhos que 

aumentam de tamanho na direção basal do órgão. Estes espinhos não são muito diferenciados, 

mas são maiores nas laterais do órgão. Sob estes espinhos maiores não ocorrem espinhos 

menores e a região basal do órgão é nua, desprovida de qualquer ornamento e ocupa cerca de 

um terço do órgão. A região do corpo é a que ocupa o menor comprimento se comparado ao 

lobo e à base. 
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HISTÓRIA TAXO�ÔMICA: Duméril e Bibron em 1854 descreveram Dromicus Pleii em 

homenagem a M. Plée. A descrição é baseada no exame de três exemplares, que segundo os 

autores, um foi enviado da “Martinique” pelo M. Plée, o outro espécime foi recebido da 

província da Venezuela (Colombia) por Beauperthuis e um terceiro procedente do México 

que foi comprado pelo Musee d’Histoire Naturelle, Paris. No entanto, os autores não deixam 

claro qual a procedência cada um dos três espécimes, dado fundamental para que o espécime 

procedente da Venezuela seja designado como lectótipo, considerando que a única possível 

localidade de ocorrência (dentre as três) desta espécie é esta. Nenhuma Mastigodryas 

apresenta ocorrência na Martinica e no México a forma ocorrente apresenta uma morfologia 

distinta da exibida pelos exemplares de M. pleei, o que me faz concluir que se tratam de dois 

erros de procedência (ver comentários de Vanzolini, 1977: 115 sob esta expedição de 

Bocourt). 

A descrição desta espécie por Dumèril e Bibron em 1954, representa claramente o 

padrão morfológico exibido pelos representantes de M. pleei, com duas listras escuras e 

estreitas exatamente paralelas à linha mediana, presentes somente na região anterior do corpo 

e que posteriormente não são bem distinguíveis. Entretanto, tendo este padrão como básico 

para a espécie, Duméril e Bibron (op. cit.) mencionaram que nem em todos os indivíduos 

estas linhas eram visíveis, pois em alguns não havia distinção entre elas na região anterior do 

corpo. De acordo com esta variação apresentada, é possível que estes autores tenham se 

referido aos dois dos três espécimes por eles analisados que apresentam ainda o padrão de 

manchas transversais dos filhotes, sem que as listras estejam bem definidas, mas sim meio 

irregulares nesta região do corpo.  

Mais tarde, Bocourt (1890) ao se referir a esta espécie citou uma descrição um pouco 

diferenciada da apresentada por Duméril e Bibron (1854). Nesta, que foi baseada em mais 

espécimes, Bocourt citou que estavam presentes algumas linhas escuras longitudinais ao 
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longo do dorso; uma que se originava na região temporal e se direcionava posteriormente, 

separada da do outro lado por meio de sete escamas dorsais anteriormente e cinco 

posteriormente. Além destas, uma linha fina situada na margem da terceira fileira dorsal 

estava presente e em alguns espécimes apresentava-se de forma falhada. Bocourt (1890) não 

mencionou as listras paralelas à mediana como Duméril e Bibron. Este padrão é condizente 

com a descrição de M. amarali espécie que é semelhante a M. pleei, mas não apresenta as três 

listras dorsais e escuras anteriormente, mas sim somente uma faixa dorsal escura com sete 

escamas de largura antes da redução e cinco após. Uma confirmação desta associação refere-

se a um exemplar procedente da “Martinica”, depositado no ANSP, determinado por Bocourt 

e também referido por Dunn (apud Stuart, 1941: 53) como um possível cótipo de M. pleei 

(Malnate, 1971: 370), mas que, na verdade, representa um indivíduo de M. amarali (ANSP 

5596, analisado neste estudo, Figura 115). Desta forma, a redescrição de M. pleei por Bocourt 

(1890) representa a composição de duas formas aqui reconhecidas como entidades distintas e 

válidas, M. amarali e M. pleei. É curioso que Bocourt não tenha mencionado que o espécime 

da série tipo utilizado na descrição original, apresente claramente três listras longitudinais 

escuras na porção anterior do dorso. 

Herpetodryas rappii foi descrita por Günther (1858: 116-117) baseada na análise de 

14 espécimes sem designação de números de coleção (apenas as letras de a até o) dos quais 

somente um é adulto. A descrição apresentada por Günther (1858) diferencia claramente esta 

espécie de Herpetodryas boddaerti citada por este autor na página anterior, e da mesma forma 

o único espécime adulto (BMNH 1946.1.12.91, letra “a”) se enquadra no padrão morfológico 

utilizado na diagnose de M. pleei, sendo, portanto, um sinônimo junior desta (Figura 77)e não 

de M. boddaerti como vem sendo alocado pela maioria dos autores que se basearam na 

revisão de Stuart (1941). Boulenger (1894) a manteve como sinônimo de Drymobius 

boddaerti, mas dentro da variedade “E” que representa D. pleii de Duméril e Bibron (1854). 
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Do restante dos espécimes (a-o), somente seis foram localizados na coleção do British 

Museum (“b”, “c”, “d” da Venezuela, coleção do Dr. Dyson “e”, “f” de Berbice e “g” do 

Brasil). Todos estes são filhotes que apresentam padrão dorsal de manchas transversais 

alternadas, que é característico tanto de M. boddaerti quanto de M. pleei, sendo difícil 

associá-los a um destes dois táxons. 

Steindachner (1870: 21-23) descreveu Herpetodryas quinquelineatus baseado no 

exame de um espécime procedente de “Rio Vaupé”, (Rio Vaupés, divisa entre Brasil e 

Colombia), tombado no “Zoologisches Institut der Universitat Wien”. Embora o tipo esteja 

perdido, sua descrição não deixa margem de dúvida quanto ao seu reconhecimento, com cinco 

listras escuras separadas na região anterior do corpo e 8 e 9 supralabiais em cada lado da 

cabeça. A descrição de Dromicus (Alsophis) maculivittis fornecida por Peters em 1977, da 

mesma forma, não deixa dúvidas quanto ao reconhecimento e ao status do espécime (ZMB 

ZMB 9089), sendo também um sinônimo junior desta espécie (Figura 133).  

Em 1887, Garman descreveu Alsophis pulcher para alocar um espécime procedente de 

“Testigos Island” (MCZ 6146) cujas características se enquadram na descrição de 

Mastigodryas pleei, sendo um sinônimo junior desta. Neste mesmo trabalho, Garman (op. cit. 

pgs. 280-281) relatou a presença de alguns espécimes coletados em “Martinique” por ele 

mesmo ou por W. B. Richardson, depositados na coleção do Museum of Comparative 

Zoology se referindo à “Dromicus cursor, var. pleii, Dromicus pleii D. & B.”, tecendo a 

seguinte citação: “These specimens are much lighter-colored than those from the heights; the 

colors are more olivaceous, and the bands are as in the original description.” Baseado neste 

comentário e na descrição de Duméril e Bibron (1854) é de se estranhar que se Garman 

estivesse se referindo à mesma espécie, do contrário, teria feito alguma menção ou 

comparação com o padrão dorsal de Alsophis pulcher, descrito algumas páginas a frente. 

Além disso, os espécimes desta variedade “pleii” por ele citados são procedentes de 
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“Martinique”, local de improvável ocorrência de qualquer representante do gênero 

Mastigodryas, mesmo M. bruesi, a única espécie de ilhas oceânicas cujo limite norte é a ilha 

de Saint Vincent. Sobretudo, nesta variedade de “pleii” Garman não citou nenhum número 

para os espécimes, mas ao verificar todos os espécimes coletados nesta localidade no MCZ, 

descobri que os exemplares por ele referidos tratam-se, na verdade de Liophis cursor, uma 

espécie endêmica daquela ilha. Portanto, os espécimes referidos por Garman sob esta 

variedade não se referem à Mastigodryas, mas sim à Liophis. Uma possível causa desta 

confusão consiste no fato de Duméril e Bibron (op. cit.) terem citado uma procedência errada 

para um dos síntipos de Dromicus pleii, o que fez, naturalmente, Garman pensar que aqueles 

espécimes se tratavam da mesma entidade, porém com certo grau de variação.   

 

MATERIAL EXAMI�ADO: BRASIL: PARÁ: Monte Alegre: CHUNB 31188; COLÔMBIA: 

ATLANTICO: FMNH 165643, Barranquilla: MPEG 18332, MZUSP 2115; BOLÍVAR: El 

Manteco: Hato Terrecay, 16 Km N El Manteco: AMNH 114734, 114736, Parupa: La Gran 

Sabana, 40 Km E Cavanayen: AMNH 115676, 1 Km by Road of Rio Aro on route 19: MVZ 

176259, Região de Santa Rosa: MZUSP 6187; CUNDINAMARCA: Girardot: MPEG 18346; EL 

CESAR: Valencia: UMMZ 54956, 16 Km SW of Valledupar: KU 169961; HUILA: 5 Km N 

Villavieja: MVZ 71529, 3 Km N Cerbatana, near Road to San Alfonzo from Villavieja: MVZ 

71527-8; LA GUAJIRA: FMNH 165641, Nazaret: USNM 194740; MAGDALENA: Pozo 

Colorado, 11 Km W of Santa Marta: CAS 116168-70, 116181-82, 10 S of Santa Marta: CAS 

113873; SANTANDER: San Gil: UMMZ 74807; TOLIMA: Coyaima: MVZ 42048, Road 

between Coyaima and Chaparra: MVZ 42044, Espinal: IB 8596; VALLE DE CAUCA: KU 

117025, Obando: AMNH 91810, Cali: USNM 151727-30, Rio Raposo, S of Buenaventura: 

USNM 154047-48; ANTIOQUIA: Lomera: MPEG 18330, Sampedro, village some twelve Miles 

North of Medellin: AMNH 35747, 35750, Sabanalarga: AMNH 35791, San Martin: 
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Remedios: MPEG 18331; PA�AMÁ: AMNH 89775, El Espino: KU 110640, HERRERA: 5 

Km ENE Pese: KU 107688, PARITA: USNM 127301, PEARL ISLANDS: AMNH 11259; NUEVA 

GORGONA: AMNH 89976-78, 88980-90, KU 110635;  VE�EZUELA: ZULIA: El Laberinto: 

IB 19436, Mission El Tukuko, Sierra de Perijá: MPEG 18333, La Guajira: CAS 94628; 

NUEVA ESPARTA: USNM 22533, Isla de Margarita: Cueva El Convento1 Km N, 1 Km W San 

Francisco de Macanao: KU 117045, La Asuncion: 3 Km NNE of Salamanca: KU 117041, 

UNSM 217218, Los Robles: USNM 79225, Porlamar: KU 117044; TESTIGOS: MCZ 6146.  

 

Mastigodryas sp Escudo das Guianas 

 

LOCALIDADE TIPO: a localidade tipo desta espécie é aqui denida para a margem esquerda do 

Rio Negro, Tapera, Amazonas, Brasil. 

 

MATERIAL TIPO: o holótipo desta espécie encontra-se depositado no Museu de Zoologia da 

Universidade de São Paulo sob o número MZUSP 5371 (Figura 118). Consiste de um macho, 

coletado em 4 de novembro de 1972 pela Expedição Permanente da Amazônia (E.P.A. 

72.2575) na margem esquerda do Rio Negro, Tapera, Amazonas, Brasil, 00o 25’S, 64o 35’W. 

O holótipo encontra-se em bom estado de preservação; está armazenado em meio líquido 

(álcool 70%) e apresenta o hemipênis do lado direito preparado e armazenado em meio 

líquido também (álcool 70%). Além do holótipo são designados 8 parátipos: MZUSP 5355, 

fêmea, coletado em 12 de novembro de 1972, pela Expedição Permanente da Amazônia 

(E.P.A. 72.2797), Brasil, Amazonas, Paricatuba, próximo a Tapurucuara, 00o 31’S, 65o 01’W; 

MZUSP 5361, macho, coletado em 12 de outubro de 1974, pela Expedição Permanente da 

Amazônia (E.P.A. 72.1952), Brasil, Amazonas, São João, próximo a Tapurucuara, margem 

direita do rio Negro,  00o 33’S, 64o 57’W, com hemipênis direito preparado; MZUSP 5370, 
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fêmea, coletado em 6 de novembro de 1972,  pela Expedição Permanente da Amazônia 

(E.P.A. 72.2628), Brasil, Amazonas, Tapera, na margem esquerda do Rio Negro, 00o 25’S, 

64o 35’W; MZUSP 5372, macho, coletado em 6 de novembro de 1972, pela Expedição 

Permanente da Amazônia (E.P.A. 72.2615), Brasil, Amazonas, Tapera, na margem esquerda 

do Rio Negro (00o 25’S, 64o 35’W); MZUSP 8190, fêmea, coletado em 4 de abril de 1982 por 

M. Lemos, Brasil, Amazonas, São Gabriel da Cachoeira, margem esquerda do Rio Negro, 00o 

08’S, 67o 03’W; MZUSP 9154, macho, coletado em janeiro de 1986 por Celso M. Carvalho 

(C.M.C. 1120); Brasil, Roraima, Boa Vista, 02o 49’N, 60o 40’W, com hemipênis direito 

preparado; MZUSP 10695, macho, coletado em 01/02 de janeiro de 1993 por Celso M. 

Carvalho (C.M.C. 3633); Brasil, Roraima, Taiano, 03o 16’N, 61o 06’W, com hemipênis 

direito preparado; AMNH 141798, fêmea, coletado em 26 de agosto de 1995 por Charles J. 

Cole e Carol R. Townsend (JC 7055); ca 2 miles (by road) WNW Dubulay Ranch House, 200 

ft elevation, 05o 37’N, 57o 53’W. 

 

DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA: este táxon encontra-se associado a áreas abertas da região 

amazônica no Brasil e Guiana, restrita até o momento ao Escudo das Guianas (Figura 112). 

No Brasil, os espécimes foram coletados na margem esquerda do rio Negro no estado do 

Amazonas e na margem direita do rio Branco, estado de Roraima. De acordo com as 

anotações de campo de Celso Morato e da Expedição Permanente da Amazônia (E.P.A.) 

(Vanzolini e Morato, 1991, para maiores detalhes), os espécimes de Roraima foram coletados 

em áreas denominadas “lavrados” e os exemplares da Amazônia foram coletados em capoeira 

de terra firme. Os espécimes da Guiana encontram-se também associados a áreas de savanas. 

 

DIAG�OSE: rostral mais larga do que alta, duas nasais, duas pré-oculares, tão largas quanto 

longas, frontal, supra-oculares e parietais duas vezes mais longas do que largas, parietais mais 
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estreitas posteriormente, uma loreal presente, mais longa do que alta, uma pré-ocular mais alta 

do que larga, visível no dorso, duas pós-oculares, a superior maior, predominantemente duas 

temporais anteriores e duas posteriores, oito supralabiais, terceira, quarta e quinta em contato 

com o olho, nove ou dez infralabiais, com as cinco primeiras em contato com o primeiro par 

de geniais, geralmente um par de escamas situado entre as gulares e a primeira ventral (ou 

pré-ventral). Fórmula dorsal 17/17/15, escamas com duas fossetas apicais e lisas. Redução 

ocorre freqüentemente nas fileiras dois e três e raramente nas fileiras três e quatro, na região 

posterior do corpo, entre as ventrais 108-126. Número de ventrais varia de 172-187, cloacal 

sempre dividida, subcaudais pares, 92-102 escamas. Maior comprimento total para fêmeas 

1073 mm e para os machos 1008 mm; maior comprimento da cauda para fêmeas 303 mm e 

para os machos 266. Dorso da cabeça marrom ou cinza azulado sem o extrato córneo. Faixa 

ocular escura presente, desde o focinho, na altura dos olhos até as temporais secundárias. Essa 

é reta ventralmente e as supralabiais são claras, com suturas e margens ventrais escuras. 

Ventre da cabeça e do corpo escuro, esfumaçado e com pequenas manchas claras e 

arredondadas, que se estendem até as primeiras ventrais do corpo. Posteriormente o ventre se 

torna claro e imaculado até o final da cauda. Dorso do corpo marrom, com cinco listras 

escuras, definidas, presentes na região anterior. Com relação à posição, a listra mediodorsal 

ocupa a porção superior da fileira oito, a fileira nove (vertebral) e a porção superior da fileira 

oito do outro lado; as dorsolaterais ocupam a porção superior da fileira cinco, a fileira seis e a 

porção inferior da fileira sete de cada lado do corpo. A listra mediodorsal e as dorsolaterais 

são marcadas anteriormente por meio de pequenas manchas escuras dispostas obliquamente 

nas margens laterais de cada escama (em forma de “v” invertido), tornando o centro das 

listras claro (fileiras 6 e 9). As listras laterais escuras são mais estreitas e mais discretas e 

estão situadas na porção superior da fileira número dois e na porção inferior da fileira três de 

cada lado (2/3; 5/6/7; 8/9/8; 5/6/7; 2/3). As listras laterais se formam a partir de pequenas 
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manchas escuras posicionadas longitudinalmente na margem superior da fileira dois e inferior 

da fileira três. As listras dorsolaterais tornam-se muito tênues e desaparecem a partir da 

porção anterior do corpo em diante e a listra mediodorsal se estende até a região posterior, 

mas bastante esmaecida. Lateralmente está presente uma faixa clara longitudinal de cada lado, 

situada nas fileiras três, quatro e cinco antes da redução e posteriormente ocupa somente as 

fileiras quatro e cinco antes de desaparecer por completo na região posterior do corpo. Cauda 

unicolor, levemente avermelhada. Hemipênis unilobado, não captado, sulco espermático 

simples, centrolinear que alcança o ápice do lobo (Figura 119). Lobo globuloso, não captado, 

coberto por cálices distalmente e espinhos proximalmente, com aproximadamente metade do 

tamanho do órgão. Papilas dos cálices são curtas. Em direção à base os cálices dão lugar a 

espinhos que aumentam de tamanho na direção basal do órgão. Metade distal do corpo do 

hemipênis coberta por espinhos de médio tamanho e porção proximal desprovida de 

ornamentos. Um espinho hipertrofiado está presente na porção proximal da metade distal do 

corpo do órgão, do lado esquerdo do sulco espermático. 

 

HISTÓRIA TAXO�ÔMICA E ATRIBUIÇÃO DE �OMES: de acordo com o exame dos táxons 

nominais associados ou das descrições originais constatei que esta espécie, assim reconhecida, 

não apresenta nome disponível, sendo, portanto, necessária a atribuição de um nome novo. 

Esta será aqui referida como Mastigodryas sp Escudo das Guianas. 

 

Material examinado: BRASIL: AMAZONAS: Paricatuba, próximo a Tapurucuara: MZUSP 

5355, São João, próximo a Tapurucuara: MZUSP 5361, Tapera, Rio Negro: MZUSP 5370-72, 

Santa Isabel do Rio Negro, Comunidade São João: INPA 16347, 16350, São Gabriel da 

Cachoeira, BR 210, Km 07: MZUSP 8190; RORAIMA: Boa Vista: MZUSP 9154, Taiano: 

MZUSP 10695, GUYA�A: UPPER DEMERARA-BERBICE REGION: ca 2 miles by Road from 
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Dubulay Ranch House: AMNH 141798, Marudi: AMNH 60757, Kuyuwini Landing: AMNH 

60782, 60810. 

 

CO�SIDERAÇÕES SOBRE O GRUPO PLEEI: Hernandez & Rada (1992) e Kornacker (1999) 

caracterizaram os representantes de M. pleei procedentes da Venezuela pela presença de três 

listras escuras anteriores que desaparecem até o meio do corpo, e duas listras dorsolaterais que 

se estendem até a região caudal (as listras dorsolaterais referem-se às laterais neste trabalho). 

De acordo com esta caracterização é possível inferir que as listras desaparecem de fato e o 

dorso torna-se unicolor como em M. sp Escudo da Guiana, ou que as listras, na verdade, se 

fusionam e formam uma listra dorsal escura e larga, como observado na maioria dos 

representantes de M. pleei. Além disso, a caracterização do hemipênis de M. pleei dada por 

estes autores (Hernandez & Rada, 1992) se enquadra na morfologia encontrada em outros 

representantes da espécie (Hernandez & Rada, op. cit., Figura 1c,d), ou seja, não apresenta 

espinhos maiores lateralmente ao sulco espermático nem uma área basal nua que ocupa 

metade do órgão. Sobretudo, mesmo que em M. sp Escudo da Guiana as listras laterais 

possam se estender até a região posterior como citado acima, estas não se estendem até o final 

da cauda como o observado em M. pleei, sendo, portanto, provável que os espécimes referidos 

por Hernandez e Radda (1992) e Kornacker (1999) sejam de fato M. pleei e não de M. sp 

Escudo das Guianas. 

Outra caracterização que deixa dúvidas refere-se a um espécime de Drymobius 

boddaerti procedente de Arajatuba, Rio Negro, Pará, citado por Gomes em 1918 (sem 

número). Este autor descreve em seu trabalho que o espécime apresentava “na parte anterior 

do corpo cinco riscas negras longitudinais que se estendem até a nuca”, e neste caso, como se 

trata da área de ocorrência da espécie nova aqui proposta, existe a possibilidade de se tratar de 

um representante de Mastigodryas sp Escudo das Guianas, mas também pode ser que, assim 
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como citado acima, as listras formem uma listra escura e larga no dorso, além de apresentar 

nove supralabiais ao invés de oito como na maioria das M. sp Escudo das Guianas. Com base 

nos relatos de Gomes, Cunha & Nascimento (1978) identificaram este espécime como uma 

possível M. pleei, ampliando a distribuição da espécie para a região da bacia do rio Negro e 

Branco, no Brasil. Entretanto, aparentemente estes espécimes não estão tombados nem no 

Instituto Butantan nem no Museu Paraense Emílio Goeldi, portanto, estes comentários são 

meramente especulativos.  

 

GRUPO PULCHRICEPS 

Mastigodryas pulchriceps (Cope, 1868) 

Masticophis pulchriceps Cope, 1868: 105, localidade tipo: “plateau valley of 

Quito, Ecuador”; ex USNM 6704, atual ANSP 5710. 

Herpetodryas (Drymobius) reissii Peters, 1868: 640, localidade tipo: 

“Guayaquil”; ZMB 4507. 

Coluber fasciatus Rosén, 1905: 172-173, localidade tipo: “Balao, Ecuador”; 

LM 892/3135. 

E[udryas]. b[oddaerti]. pulchriceps: Stuart, 1933: 2, nov. comb. 

Dryadophis [pulchriceps]: Stuart, 1939: 55, nov. comb. 

Dryadophis pulchriceps: Stuart, 1941: 50, nov. comb. 

Dryadophis boddaerti: Peters, 1960, parte. 

Mastigodryas pulchriceps: Peters & Orejas-Miranda, 1970: 195, nov. comb. 

Drymobius reissii: Vanzolini, 1977: 111, nov. comb. 

M[astigodryas]. pulchriceps: Tipton, 2005: 185. 

 

LOCALIDADE TIPO: o espécime foi coletado pelo Prof. James Orton no “plateau of the valley 

of Quito”, Ecuador, no ano de 1868. 

 

MATERIAL TIPO: o material tipo foi originalmente depositado no Instituto Smithsonian, na 

coleção do NMNH sob o número 6704, sendo esta a instituição que conduziu a expedição ao 



240 

 

Equador na qual o espécime foi colecionado (Cope, 1868). Atualmente encontra-se 

depositado na coleção do The Academy of Natural Sciences of Philadelphia sob o número 

ANSP 5710. Consiste de um espécime macho, em bom estado de preservação, coletado por 

James Orton, no plateau Valley of Quito (Figura 134).  

 

DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA: porção oeste da cordilheira Ocidental do Equador, desde áreas 

baixas, ao nível do mar, até áreas mais altas da vertente ocidental, em altitudes que variam de 

500 a 1600 metros. No sudoeste do Peru, esta espécie ocorre no Rio Casirón, San Fernando, 

Cuzco, localizado na vertente oriental da Cordilheira Central, na Cordilheira de Vilcabamba, a 

oeste de Cuzco, a 1400m (Figura 135). 

  

DIAG�OSE: rostral mais larga do que alta, duas nasais, duas pré-oculares, tão largas quanto 

longas, frontal, supra-oculares e parietais duas vezes mais longas do que largas, uma loreal 

presente, tão alta quanto longa, uma pré-ocular, visível no dorso, duas pós-oculares, a superior 

maior, predominantemente duas temporais anteriores e duas posteriores, geralmente oito 

supralabiais, sendo as terceira, quarta e quinta escamas em contato com o olho, geralmente 

nove infralabiais, com as cinco ou quatro primeiras em contato com o primeiro par de geniais, 

geralmente um par de escamas situado entre as gulares e a primeira ventral (ou pré-ventral). 

Fórmula dorsal 17/17/15, escamas com duas fossetas apicais e lisas. Redução ocorre 

freqüentemente nas fileiras três e quatro e raramente na fileira dois, na região posterior do 

corpo, entre as ventrais 101-119. Cloacal sempre dividida e subcaudais pares, 95-105. Maior 

comprimento total para fêmeas 627mm e para os machos 652mm; maior comprimento da 

cauda para fêmeas 159mm e para os machos 176. Dorso da cabeça marrom, unicolor ou 

escamas com margens mais escuras, centros claros e pequenas manchas escuras situadas no 

centro, mais evidentes na rostral, nasais e pré-frontais. Faixa ocular escura presente, do 
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focinho ao canto da boca, com duas projeções ventrais, sob o olho e na última supralabial. 

Mancha nucal pode se conectar com a região posterior da faixa ocular ou não e também com a 

primeira mancha do corpo. Manchas do corpo variam de 32 a 68 em toda a amostra, sendo 

freqüentemente mais numerosas nas fêmeas. As manchas do corpo são marrons, com margens 

marrom-escuro. As manchas dorsais são alternadas com as laterais e entre estas ocorrem 

manchas claras e estreitas que atingem as laterais das ventrais. O centro das escamas destas 

manchas claras é geralmente escuro, marrom e apresentam o mesmo formato das escamas. O 

ventre da cabeça é escuro ou esfumaçado e apresenta várias manchas claras e arredondadas 

que se convergem para a porção mediana das gulares antes de divergirem para a porção lateral 

das ventrais. Estas manchas ocorrem aproximadamente até a metade do corpo nos espécimes 

com o desenho bem nítido. 

 

HISTÓRIA TAXO�ÔMICA: Em 1905, Boulenger sinonimizou Coluber fasciatus de Rosén ao o 

nome mais antigo Drymobius boddaerti (Sentzen), assim como já havia feito em 1894 com 

Masticophis pulchriceps Cope. Stuart (1941) apontou que Dryadophis boddaerti e D. 

pulchriceps eram espécies válidas e Coluber fasciatus foi considerado um sinônimo de D. 

pulchriceps. No entanto, Peters (1960) alocou Coluber fasciatus Rosén em sinonímia com D. 

boddaerti. No presente trabalho Coluber fasciatus é considerado um sinônimo de M. 

pulchriceps devido às suas características dorsais que se encaixam na diagnose desta última. 

 

VARIAÇÃO: a amostra de Mastigodryas pulchriceps examinada para este estudo consiste de 

26 exemplares (nove machos e dezesseis fêmeas e um espécime, o holótipo, não sexado) dos 

quais 25 estão distribuídos no oeste do Equador e somente um no sudoeste do Peru. Este 

último exemplar, proveniente de Rio Casirón, San Fernando, Cuzco, Peru (USNM 60716) 

apresenta seu registro na vertente oriental da Cordilheira Central, na Cordilheira de 
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Vilcabamba, a oeste de Cuzco, e foi coletado a uma altitude de 1400m. No Equador, o grupo 

ocorre desde o sul, ao longo da porção oeste da cordilheira Ocidental, em áreas baixas, ao 

nível do mar, até áreas mais altas (espécimes adentram nas vertentes ocidentais da 

Cordilheira, regiões mais altas e úmidas com altitudes que variam de 500 a 1600 metros): os 

registros provêm das Províncias (ordenadas de sul para o norte, ver Tabela 41) de El Oro 

(Machala, Pasage e Gualtaco, até 300m), Guayas (Balao e Guayaquil, até 300m), no Golfo de 

Guayaquil, Chimborazo (near El Placeras, 1150m), Bolívar (Balzapamba, 800m), Los Rios 

(Rio Palenque, cerca de 220m), Pichincha (Puerto de Ila, cerca de 200m, Santo Domingo de 

Los Colorados, 500m, Tandapí, 1600m, Pacto, 1600m, Valley of Quito), Imbabura (Intag, 

1200m) e Esmeraldas (Cachabí, 100m). No total, esta amostra conta com 11 localidades 

amostrais, conforme ilustrado na Tabela 41, e por ser muito reduzida optei por analisá-la 

conjuntamente em um só transecto, de sul para o norte, começando pelo único exemplar 

procedente do Peru. Esta amostra reduzida me impediu também de realizar uma análise 

geográfica mais precisa e detalhada. 

O exemplar proveniente do Peru (USNM 60716) encontra-se isolado dos demais 

representantes desta espécie por aproximadamente 1400 km em direção ao sul. Além disso, 

está na porção cisandina enquanto as amostras equatorianas estão do lado transandino a partir 

da localidade mais ao sul no Equador. Este extenso hiato na distribuição pode-se tratar de um 

artefato de minha amostra, uma vez que não tive a oportunidade de analisar o material de 

coleções peruanas, ou pode realmente representar um caso de disjunção (o que parece pouco 

provável, considerando a distribuição pouco usual das amostras), pois analisei amostras deste 

país nas coleções norte-americanas mais representativas nas quais somente este exemplar foi 

encontrado. Outra possibilidade é que este espécime represente outra espécie, mas até que 

mais amostras sejam analisadas mantenho-o agrupado aos demais do Equador, pois não se 

pode descartar a possibilidade de ocorrência de indivíduos nos dois lados da Cordilheira 
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Ocidental, uma vez que a depressão de Huancabamba, no norte do Peru pode permitir a 

comunicação entre as populações, ocidental e oriental.  

As áreas baixas do oeste da Cordilheira Ocidental, presentes ao longo da costa do país, 

apresentam uma maior predominância de clima tropical seco e solo do tipo arenoso com 

vegetação baixa, principalmente na região centro-sul. Também incluem áreas de mangue, 

como do Golfo de Guayaquil, no sul do país. Mais ao norte existe uma maior predominância 

de clima subtropical úmido, como na região oeste da província de Esmeraldas. 

O espécime do Peru analisado é um filhote. Entretanto, como se trata de um grupo no 

qual não existe mudança ontogenética no padrão de cor e desenho de manchas (ver acima), o 

utilizei na comparação com outros espécimes, mas principalmente com os filhotes das 

amostras procedentes do Equador. A seguir relato a variação encontrada nos caracteres mais 

informativos com o intuito de avaliá-los em relação à variação geográfica, quando possível, 

sexual e individual. 

Corpo: o dorso do corpo de todos os espécimes é marrom, constituído de manchas 

transversais dorsais e laterais alternadas, levemente arredondadas ou quadradas que invadem 

as laterais das ventrais. As manchas dorsais se estendem da quinta fileira dorsal de um lado 

até o outro, enquanto que as manchas laterais ocupam as três primeiras fileiras e às vezes a 

quarta de cada lado do corpo. A coloração destas manchas é marrom-escura com bordas 

levemente mais escuras. Em alguns casos é possível visualizar algumas das manchas dorsais 

alinhadas no mesmo plano que as laterais, mas essa condição não é freqüente. Em alguns 

espécimes, tanto do norte como do sul da distribuição, a porção posterior do corpo é mais 

escura, e as manchas se tornam menos nítidas e definidas, mas ainda presentes. Esta condição 

está presente em alguns filhotes, como no de San Fernando e nos três de Guayas e no 

exemplar adulto de Pasage (AMNH 22098), que é mais melânico. As manchas dorsais e 

laterais são alternadas e entre seus vértices, e em alguns indivíduos, como no de Pasage 
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(AMNH 22098), pode-se ver um indício de uma “listra” nas fileiras três e quatro, na lateral do 

corpo. Esta característica pode ser visualizada nas serpentes que mantém o padrão de manchas 

transversais no estágio adulto, como M. bifossatus e M. laevi, pois as manchas do corpo estão 

separadas ou apresentam a constrição sempre nas fileiras dorsais três e quatro.  

Ao longo do corpo as manchas dorsais ocupam geralmente três a quatro escamas do 

dorso e estão separadas entre si através de manchas transversais e estreitas, claras e com 

centros escuros no formato da escama. Este padrão está presente em todos os espécimes, 

mesmo nos mais melânicos até o final do corpo. 

O ventre do corpo é escuro, as escamas são esfumaçadas, principalmente nas bordas 

posteriores e apresenta, na metade anterior, as pequenas manchas arredondadas e claras. 

Posteriormente, o ventre se torna mais escuro e homogêneo. As manchas claras do dorso 

invadem as laterais do ventre e promovem um bonito contraste com a cor escura do mesmo. 

Nos três espécimes filhotes de Guayas o ventre é todo claro e imaculado e no holótipo de 

Drymobius reissii de Guayaquil (ZMB 4507) o ventre é escuro (Figura 136). Nos demais 

espécimes com menor tamanho, como ao norte, em Cachabí, Esmeraldas, o ventre é escuro. O 

espécime adulto de El Pasage, El Oro também apresenta o ventre claro, mas na região anterior 

pode-se observar as manchas claras, nas primeiras ventrais. Nenhum espécime proveniente do 

norte do Equador apresentou ventre claro e é possível que esta condição possa ser mais 

freqüente no sul ou em áreas baixas, entretanto, a amostra é insuficiente para postular algo a 

respeito. O espécime de San Fernando, no Peru apresenta o dorso escuro e típico. 

Como é possível observar, o padrão como um todo, de dorso e ventre escuros com 

manchas claras é encontrado ao longo de toda a distribuição, em áreas baixas e altas, como 

em ambientes que apresentam diferenças de clima. Somente em alguns dos espécimes de 

áreas mais baixas como em Pasage, El Oro e Guayas o ventre é claro. Contudo, no espécime 

de Pasage a região anterior apresenta o padrão típico de pequenas manchas claras, ao 
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contrário dos três filhotes de Guayas, que não apresentam nenhum vestígio destas ao longo de 

toda sua extensão.  

Pelos dados de tombo, os espécimes de Guayas (USNM 307005-07) foram coletados 

na mesma data e local, pelo mesmo coletor e podem corresponder à mesma ninhada, já que 

são filhotes. Se isto for verdade, pode-se tratar de uma condição atípica, pois os exemplares 

apresentam outras características, como as pequenas manchas do dorso da cabeça e as 

manchas do corpo, que os associam a esta espécie. Apesar disso, não se pode descartar a 

possibilidade de que estes três espécimes pertençam a outra espécie. Como se tratam de 

filhotes e a amostra é insuficiente para se tomar qualquer medida, eu os mantenho 

provisoriamente neste grupo, até que mais exemplares desta localidade sejam examinados, 

com o intuito de se conhecer melhor a variação morfológica do mesmo. 

Cabeça: o dorso da cabeça apresenta variação, tanto em machos quanto em fêmeas, de 

quase unicolor, ou com desenho pouco definido até totalmente visível, com mesclas de 

manchas escuras e claras que em conjunto dão um bonito contraste. De acordo com a amostra 

examinada este desenho é bastante melânico em alguns espécimes tanto do sul quanto do 

norte da distribuição, não apresentando, a princípio, nenhuma diferença geográfica, sexual ou 

altitudinal significativa. 

O exemplar de San Fernando não apresenta o dorso da cabeça com desenho muito 

definido, este é mais escuro. No entanto, é possível visualizar pequenas manchas mais escuras 

e arredondadas situadas nas pré-frontais, nasais e na rostral, características encontradas no 

padrão quando está bem evidente. Os espécimes das áreas baixas do sul do Equador, de 

Machala e arredores também apresentam o dorso mais escuro, marrom, porém ainda assim 

visíveis. Já, com relação aos espécimes de Guayas, que corresponde à maior amostra desta 

espécie (11 spp, incluindo o holótipo de Drymobius reissii ZMB 4507, cujo sexo não pôde ser 

verificado), alguns apresentam o dorso com manchas bem visíveis, como USNM 62803-07. 
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Nestes indivíduos a rostral apresenta-se clara no centro com as bordas dorsal e ventral 

escuras; as pré-frontais e frontais apresentam bordas escuras e centro claro e, no centro uma 

pequena mancha arredondada e escura em cada escama; pré-oculares, supra-oculares e frontal 

apresentam um desenho mesclado entre claro e escuro, não muito bem definido, mas sim 

variegados; as parietais são escuras com uma linha clara e fina em suas suturas medianas 

ocupando somente o centro sem atingir a borda posterior. Ainda nesta população estas 

manchas escuras das parietais podem posteriormente se conectar ou não à mancha nucal 

através de um prolongamento. Se não conectadas, as manchas das parietais são delimitadas 

látero-posteriormente por uma faixa clara em forma de “Y” que se conecta à porção clara e 

mediana que separa as duas primeiras manchas dorsais do corpo. Quando estas manchas estão 

conectadas a faixa clara delimita somente a porção lateral das parietais formando uma mancha 

clara e pequena, isolada do restante. Ainda na população de Guayas, nos indivíduos que tem o 

dorso da cabeça mais escuro (USNM 307004-07), as pequenas manchas são observadas 

somente nas nasais e pré-frontais, e no restante não são facilmente visíveis.  

Nas laterais da cabeça de todos os espécimes da amostra está presente a faixa ocular. 

Na maioria esta faixa apresenta duas projeções ventrais escuras, uma sob o olho que também 

se direciona posteriormente e outra na altura da última supralabial. Somente em três 

exemplares de Guayas (USNM 307005-07) estas projeções estão ausentes, ou seja, a faixa 

ocular é reta ventralmente e as supralabiais são claras e imaculadas. São indivíduos que 

destoam de todo o restante da amostra, a qual apresenta supralabiais com as manchas (mesmo 

quando o desenho está mais apagado).  

O espécime tipo de Guayaquil (ZMB 4507, Figura 136) apresenta o dorso da cabeça 

escuro, mas separado da faixa ocular pela faixa clara, e as laterais são bastante evidentes, 

apresentando faixa ocular com a projeção ventral sob o olho. Em alguns indivíduos pode-se 
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notar que as projeções ventrais não são bem definidas, e as supralabiais são manchadas 

irregularmente, como é o caso do indivíduo USNM 22098 de Pasage, sul do Equador.  

No ventre da cabeça, que pode ser mesclado de escuro e claro ou mais melânico, 

ocorrem pequenas manchas claras e arredondadas, mais regulares em alguns e menos em 

outros, dispostas nas infralabiais e na porção pósterolateral da cabeça, que a partir daí, 

convergem para a linha mediana do ventre nas primeiras ventrais (ou não) e depois divergem 

para as laterais das ventrais até aproximadamente metade do corpo. Estas pequenas manchas 

arredondadas formam um bonito desenho quando vistas em face lateral junto com o desenho 

das supralabiais. Algumas pequenas manchas irregulares e ou mesmo arredondadas estão 

presentes também nas geniais. Somente nos três indivíduos supracitados de Guayas, o ventre 

da cabeça é totalmente claro, imaculado. No holótipo, procedente de Guayaquil (ZMB 4507) 

o ventre da cabeça tem o desenho bastante nítido, com várias manchas claras e arredondadas.  

�úmero de supralabiais: da amostra de 26 exemplares analisados, 24 apresentam 

dados disponíveis para este caráter. O teste t foi utilizado para verificar a presença ou não de 

dimorfismo em relação às escamas supralabiais (os dois lados da cabeça foram avaliados 

separadamente) dentro da melhor amostra, Guayas, que conta com sete fêmeas e dois machos. 

O resultado deste teste demonstrou que não há dimorfismo para este caráter.  

Considerando os 24 exemplares, 15 apresentam a condição mais freqüente (62%), de 

oito supralabiais (8.3.4.5), distribuída de forma homogênea na amostra. Esta condição está 

presente nos exemplares de Bolívar, Chimborazo, El Oro, Guayas, Imbabura, Pichincha e 

Cuzco. Seis (25%) apresentam oito escamas somente de um lado (8.3.4.5) e nove do outro, 

com a quarta, quinta e sexta escamas em contato com o olho (9.4.5.6), presentes nos dois 

exemplares de Guayas, no espécime de Los Rios, no centro-sul do país, nos dois 

representantes do norte, de Pichincha e Esmeraldas. O estado menos frequente, de nove 

supralabiais dos dois lados (9.4.5.6) ocorre em 16% da amostra. Está distribuído em três 
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exemplares de Guayaquil, Guayas, dois filhotes (USNM 307004, 307006) coletados ao nível 

do mar e um jovem, holótipo de Herpetodryas reissi (ZMB 4507) proveniente de Santo 

Domingo de Los Colorados, coletado a cerca de 500 metros. 

�úmero de infralabiais: este caráter é bastante variável na amostra e não apresenta 

dimorfismo sexual. Apesar disso, nota-se que as fêmeas apresentam a maior variabilidade. 

Destas, seis em quatorze apresentam nove escamas, representando a condição mais freqüente 

(42%), cinco apresentam dez escamas, representando 35% da amostra, e quatro apresentam 

nove ou dez de cada lado, representando 28%. Já para os machos, 67% da amostra apresentam 

nove escamas (seis em nove exemplares), e o restante da amostra se subdivide em 22% para 

dez escamas (dois em nove) e 11% para nove ou dez de cada lado (um em nove).  

Na amostra de Guayas, representada por oito fêmeas e dois machos, cinco apresentam 

nove escamas dos dois lados (3 fêmeas e 2 machos) representando 50% da freqüência e três 

apresentam dez escamas dos dois lados, representando 30% da amostra. Dos 24 indivíduos 

com esta informação disponível, doze possuem nove supralabiais, sendo este o estado mais 

freqüente na amostra (50%). No entanto, destes doze espécimes, oito apresentam as cinco 

primeiras infralabiais em contato com o primeiro par de geniais (9.1-5) e quatro apresentam 

somente quatro em contato (9.1-4). Sete exemplares possuem 10 infralabiais dos dois lados 

(29%), com as cinco primeiras escamas em contato com o primeiro par de geniais (10.1-5) e 

somente cinco espécimes apresentam variação dos dois lados da cabeça, apresentando 8, 9 ou 

10 escamas de um dos lados (20%). Estas três condições ocorrem em indivíduos tanto de 

áreas baixas como altas, ao longo da cordilheira ocidental (El Oro, Guayas, Los Rios, 

Pichincha e Imbabura), não apresentando relação geográfica.  

�úmero de temporais: este caráter apresenta uma menor variação se comparado às 

supra e infralabiais. A freqüência de variação entre os sexos é muito semelhante se a amostra 

toda for considerada (fêmeas: 10 em 15 apresentam 2+2, 66%; machos: 6 em 9 apresentam 
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2+2, 67%). Já, se for considerada somente a população de Guayas (10spp), as fêmeas (7spp) 

não apresentam variação, todas possuem duas anteriores e duas posteriores (2+2), ao contrário 

do postulado acima, representando 100% da amostra. Já os machos (3spp) possuem 66% (n = 

3) com uma anterior e duas posteriores (1+2) e 33% com duas anteriores e duas posteriores, 

neste caso sendo mais variáveis que as fêmeas. 

A informação aqui está disponível para 24 exemplares. Destes, dezesseis apresentam 

duas temporais anteriores e duas posteriores (2+2) representando 66% da amostra. Somente 

duas fêmeas em toda a amostra apresentam duas anteriores e três posteriores (8%). Da mesma 

forma, somente dois machos em toda a amostra apresentam uma anterior e duas posteriores 

(1+2), representando também 8%. Do restante, quatro indivíduos, três fêmeas e um macho, 

apresentam diferenças entre os dois lados (2+1/2+2, 2+2/2+3 ou 1+2/2+2), representando 

16%.  

  �úmero de ventrais: ocorre dimorfismo sexual significativo nesta amostra e este é 

observado na melhor amostra, em amostras com um número pequeno de exemplares e em sua 

totalidade. As fêmeas apresentam um maior número de ventrais que os machos (fêmeas: 176-

191, 185.4±3.9, n=16; machos: 171-183, 176.5±4.1, n=8, t = 5.19, p = 0.000033). A minha 

melhor amostra, procedente de Guayaquil, Guayas, conta com dez indivíduos, oito fêmeas e 

dois machos, e destes dois, somente um apresenta o número de ventrais. Apesar disso, este 

único espécime macho apresenta o menor número de ventrais de toda a amostra, 171, 

enquanto que as sete fêmeas apresentam um intervalo de 176 a 191, sendo que uma só 

apresenta 176 e as demais apresentam ventrais acima de 181 escamas. Se as demais amostras 

por localidade, mesmo que com dois exemplares, forem consideradas, ainda assim é possível 

verificar o dimorfismo, como em Rio Palenque, Los Rios, com um macho com 178 e fêmea 

com 189 ventrais. A mesma condição pode ser vista nos três espécimes de Machala e 

arredores, dois machos apresentam 173 e 175 escamas e a fêmea apresenta 184. Não há 
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correlação geográfica para este caráter, ver Tabela 41. Tanto os machos quanto as fêmeas 

apresentam uma distribuição homogênea ao longo do transecto. 

�úmero de manchas dorsais do corpo: esta informação nem sempre é obtida com 

êxito, pois alguns espécimes apresentam o padrão dorsal apagado ou as manchas da porção 

posterior do corpo são mais mescladas entre si ou o dorso é mais melânico, dificultando a 

contagem das manchas. Entretanto, o número de manchas dorsais foi observado para 18 

indivíduos e apesar deste caráter não apresentar dimorfismo sexual significativo (fêmeas 33-

68, 46.7±11.6, n=12; machos: 32-44, 37.2±4.8, n=6, t = 1.74, p = 0.1038), difere 

consideravelmente entre machos e fêmeas em minha amostra. As fêmeas têm um maior 

número de manchas que os machos, assim como o número de ventrais, variando de 33 a 68, 

que não aparentam estar associadas ao tamanho (filhotes e adultos), pois indivíduos com os 

menores tamanhos apresentam tanto um número menor quanto maior de manchas, por 

exemplo: USNM 307004 e USNM 307006, ambos de Guayas - CC 275 e 278 mm/60 

manchas, USNM 62807, Guayas – CC 243 mm/38 manchas e USNM 211055, de Machala – 

CC 468 mm/41 manchas. Da mesma forma pode-se observar a ausência de relação com o 

tamanho para os machos, como por exemplo, USNM 62806, de Guayas – CC 243 mm/40 

manchas e KU 152607, Los Rios – CC 345 mm/36 manchas. Este caráter não apresenta 

relação com a variação geográfica.  

Redução: dos doze espécimes que apresentam estes dados, todos apresentam a 

redução de 17 para 15 fileiras dorsais entre a terceira e quarta fileira. Esta redução varia entre 

94-120 ventrais em machos e fêmeas. Nas fêmeas a redução ocorre entre as ventrais 101-119 

e nos machos ocorre entre as ventrais 94-113. Este caráter não apresenta correlação com a 

geografia.  

�úmero de subcaudais: ao contrário das ventrais, as subcaudais não apresentam 

relação com o sexo. Foram obtidos os valores de subcaudais para 19 espécimes, dos quais 12 
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são fêmeas e 7 são machos (fêmeas: 95-104, 101.2±3.9, n = 12; machos: 97-105, 100.8±3.1, n 

= 7, t = 0.23, p = 0.82). Este caráter não apresenta variação geográfica, ver Tabela 41. 

Tamanho: este grupo não apresenta um grande tamanho corpóreo como M. bifossatus 

e M. cliftoni. O maior comprimento total encontrado é de 627 mm para fêmeas e 652 para 

manchos e o menor é de 305 para fêmeas e 315 para machos. O maior comprimento de cauda 

encontrado para as fêmeas é de 199 mm e para os manchos é de 176 mm. De acordo com esta 

amostra, o tamanho não aparenta estar relacionado com a altitude, entretanto, é insuficiente 

para que se possa efetuar uma análise geográfica mais acurada, por apresentar muitos 

indivíduos filhotes.  

Hemipênis: não foram preparados hemipênis de espécimes pertencentes a este grupo e 

esta informação não está disponível na literatura.  

 

SUMÁRIO DA VARIAÇÃO: como demonstrado esta espécie apresenta características de 

coloração e folidose bastante peculiares e constantes na amostra analisada. Desta forma 

somente um padrão morfológico é reconhecido. Entretanto, como comentado acima, cabe 

ressaltar que alguns indivíduos da população de Guayas apresentam algumas diferenças, 

como a cor das supralabiais, das gulares e do ventre e um maior número de manchas dorsais. 

Apesar disso, como se trata de indivíduos que são filhotes e a amostra é insuficiente, 

mantenho-os agrupados ao restante da amostra até que uma análise com um maior número de 

espécimes seja realizada. 

 

MATERIAL EXAMI�ADO: EQUADOR: BOLÍVAR: Balzapamba: AMNH 35952; 

CHIMBORAZO: Sacramento: CAS 12037; EL ORO: Gualtaco: USNM 211056, Machala USNM 

211055, Pasage AMNH 22098; ESMERALDAS: Cachabí USNM 211057, GUAYAS: Balao: LM 

892/3135, Guayaquil: USNM 62803-07, 307004-07, ZMB 4507; IMBABURA: Intag: UMMZ 
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83712; LOS RIOS: Rio Palenque: KU 164216, KU 152607; PICHINCHA: Pacto: USNM 211059, 

Puerto de Ila: USNM 211058, Santo Domingo de Los Colorados: MCZ 166575, Tandapi: 

MCZ 164517, Valley of Quito: ANSP 5710; PERU: CUZCO: San Fernando: Rio Casiron: 

USNM 60716. 

 

ESPÉCIES E SUBESPÉCIES �O GÊ�ERO MASTIGODRYAS 

Como demonstrado ao longo deste trabalho o uso da categoria subespecífica não foi 

empregado e todos os táxons reconhecidos consistem em espécies plenas. Esta decisão, como 

citada no início deste trabalho, foi permeada pela definição do conceito filogenético de 

espécie, no qual as espécies consistem na menor população diagnosticável através de 

combinações exclusivas de caracteres (Cracraft, 1983, 1987; Frost e Hillis, 1990). Algumas 

das subespécies propostas ao longo da história do gênero (Amaral, 1931; Stuart, 1941; Smith, 

1943; Hoge, 1952; Cunha e Nascimento, 1978) foram elevadas ao nível específico (M. 

alternatus, M. dunni, M melanolomus, M. laevis, M. ruthveni, M. slevini e M. veraecrucis) 

enquanto outras foram sinonimizadas (M. bifossatus lacerdai, M. b. striatus, M. b. triseriatus, 

M. b. villelai, M. melanolomus stuarti e M. m. tehuanae). 

Comparativamente, o trabalho revisivo de Stuart (1941) define o gênero através do uso 

de espécies e subespécies, baseado no grau de proximidade e diferenciação das amostras 

analisadas. Se as diferenças observadas por Stuart eram bem conspícuas, as populações eram 

assinaladas a espécies plenas; porém, se houvesse qualquer evidência de intergradação a 

amostra era mantida sob a categoria de subespécie. Para esta última decisão Stuart se baseou 

no fato de Grinnell e Hill (1936) terem postulado que somente perante a comprovação de 

intergradação se podia aplicar a categoria subespecífica. De acordo com esta premissa Stuart 

definiu nove espécies e onze subespécies (Tabela 1). Mantendo em uso a categoria de 

subespécie, outras quatro foram descritas posteriormente, Drymobius bifossatus villelai Hoge 
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(1952), M. b. lacerdai Cunha e Nascimento (1978), Dryadophis melanolomus stuarti Smith 

(1943) e D. m. tehuane Smith (1943).  

Embora o uso de subespécie fosse freqüente na década de 40 e 50, Taylor (1954) 

descreveu uma nova espécie de Dryadophis, D. sanguiventris que apresentava as mesmas 

características diagnósticas de D. melanolomus alternatus, definida por Stuart (1941), exceto 

pela coloração do ventre, vermelho. Deste modo, sua espécie foi descrita de forma tentativa, 

pois o próprio Taylor (1954) demonstrou certa insegurança ao descrevê-la, devido às 

semelhanças exibidas em relação à M. melanolomus alternatus. Neste trabalho, esta espécie 

não é considerada válida por não apresentar características diagnósticas que possam 

diferenciá-la de M. alternatus. O caráter de cor utilizado na diagnose de Smith (op. cit.) 

representa um problema quando espécimes fixados são examinados, pois sabidamente a 

coloração avermelhada se perde, deixando uma coloração bege ou esbranquiçada nos 

indivíduos. Além disso, observei que alguns espécimes recém coletados que apresentam 

ventre avermelhado representam somente uma variação local, sem valor taxonômico, pois 

compartilham sem questionamentos os demais caracteres determinados na diagnose do táxon. 

Da mesma forma, Savage (2002) ressaltou que a coloração avermelhada ocorria em espécimes 

de diferentes regiões, sem apresentar qualquer significância. Em minha opinião este parece 

ser o caso ocorrente na população da Costa Rica apontada por Smith (1943) e da mesma 

forma, na população de Honduras de M. dorsalis. 

Como resultado das decisões de Stuart baseadas nos princípios acima descritos, bruesi 

que apresentava diferenças marcantes e únicas foi mantida como uma espécie plena enquanto 

que dunni que apresentava algumas formas intermediárias foi mantida na categoria 

subespecífica juntamente com as formas de boddaerti do continente. No presente trabalho foi 

demonstrado através da análise de variação que a população de Tobago apresenta evidências 

suficientes para que seja elevada ao nível espécifico, representando uma entidade biológica, 
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mesmo que algumas características estejam presentes aleatoriamente e em baixa freqüência 

nas amostras adjacentes do continente.  

Curiosamente, Stuart (1941) não aplicou os critérios por ele adotados de forma 

consistente em relação às amostras de M. boddaeri procedentes da Colômbia, embora tenha 

apontado as diferenças entre estas amostras e o restante das amostras de boddaerti da América 

do Sul. Stuart (op. cit.) manifestou que poderia reconhecê-las como um táxon à parte, 

entretanto, não o fez sob o argumento de que esta já se encontrava subordinada à categoria de 

subespécie e consequentemente não havia categoria disponível para que fosse nomeada. Desta 

forma, esta amostra permaneceu juntamente com outras amostras, alocadas em M. boddaerti 

boddaerti, sendo referida como decorrente de variação local. Stuart (1941) ainda apontou que 

neste caso específico a única forma de nomeá-la seria criando uma categoria quadrinomial, 

porém sua atitude foi mais conservadora considerando que desta forma promoveria uma 

desestabilidade taxonômica. Como resultado esta amostra diferenciada permaneceu 

mascarada em meio a amplitude de variação de M. boddaerti. Ao longo de minha análise de 

variação, detectei diferenças significativas, tanto de morfologia externa quanto interna, nesta 

amostra colombiana, que fornecem suporte suficiente para que duas espécies plenas sejam 

reconhecidas e diferenciadas das demais amostras dentro deste grupo. Deste modo, parte da 

amostra colombiana se refere à M. sp, como ocorrência no norte do Equador e sul da 

Colômbia e parte refere-se à M. danieli com ocorrência na região de Antioquia. 

Ao observar que quase todo o grupo centro-americano de boddaerti (exceto por M. 

dorsalis) apresentava indivíduos com padrões dorsais intermediários (intergradação), mais ou 

menos nos limites de cada padrão previamente definido, Stuart (1941) manteve os cinco 

nomes por ele aplicados subordinados à M. melanolomus (M. m. alternatus, M. m. laevis, M. 

m. melanolomus, M. m. veraecrucis e M. m. slevini). Já, no presente trabalho esta não foi a 
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decisão tomada, que considera que mesmo com a existência de indivíduos intermediários, a 

diagnose da(s) amostra(s) em questão não se inviabiliza, quando se faz de forma satisfatória.  

Um fato curioso refere-se à atitude tomada por Stuart, principalmente entre os 

trabalhos de 1933 e 1941, onde houve uma modificação de sua postura. Por exemplo, em 

1933, Stuart reconheceu como espécies plenas Eudryas dunni, E. ruthveni e E. slevini e em 

sua revisão do gênero (1941) as alocou na categoria subespecifica de M. boddaerti (M. b. 

dunni, M. b. ruthveni) e M. melanolomus (M. m. slevini). Embora tenha justificado sua 

atitude, através da presença de indivíduos considerados intermediários, a amplitude de 

variação se tornou maior e consequentemente passou a incluir uma gama maior de formas 

que, neste caso, se fossem mantidas sob o status específico seriam melhor diagnosticadas. Um 

bom exemplo refere-se à E. slevini. Na descrição de 1933, esta espécie foi diagnosticada 

principalmente através de características do desenho dorsal e ventral do corpo. Porém, com a 

inclusão de mais espécimes em sua análise este autor preferiu ampliar os limites de variação e 

defini-la como uma subespécie. Interessante que após ter tomado esta atitude, Stuart (1941) 

mencionou que esta subespécie se tratava provavelmente de um táxon composto, mantendo 

desta forma um questionamento frente a sua decisão, antes bem sustentada. Esta espécie do 

modo como foi proposta originalmente apresenta de fato características marcantes e únicas 

que a diferencia das demais amostras, sendo considerada como uma espécie plena neste 

trabalho. Os demais representantes antes incluídos nesta subespécie pertencem a M. laevis. 

Stuart (1941) se baseou nos mesmos princípios para definir as subespécies de 

bifossatus. Todavia, neste caso a decisão aqui tomada é a oposta ao do grupo melanolomus, já 

que as formas consideradas intergradantes não se encontram restritas às áreas de parapatria, 

mas sim se encontram totalmente espalhadas ao longo da distribuição sem que uma diagnose 

possa ser aplicada sem se sobrepor a outra, como demonstrado na análise de variação de M. 
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bifossatus aqui apresentada. Assim sendo, as subespécies propostas tanto por Stuart quanto 

por autores subseqüentes não são consideradas válidas neste trabalho. 

Como resultado deste trabalho, considero 20 espécies válidas e aplicáveis ao gênero 

Mastigodryas, com um total de 39 táxons nominais (Tabela 2). Destas, 18 apresentam nomes 

disponíveis, sendo 11 correntemente utilizadas, 1 é revalidada, 6 correspondem a subespécies 

elevadas ao nível específico e, somente duas são consideradas novas, sem nome disponível. 

Os demais táxons propostos ao longo da história do gênero, que totalizam 19, são 

considerados sinônimos (Tabela 30). Convém ressaltar os táxons reconhecidos neste trabalho 

são passíveis de testes subseqüentes através dos quais esta proposta de classificação pode ser 

avaliada.  

 

DISTRIBUIÇÃO DOS GRUPOS DE ESPÉCIE E ESPÉCIES DO GÊ�ERO MASTIGODRYAS 

A análise de variação geográfica de cerca de 2000 espécimes pertencentes ao gênero 

Mastigodryas (Figura 18) forneceu subsídios para o reconhecimento de padrões de 

distribuição dos cinco grupos e de suas espécies e para comparações junto a outros padrões 

descritos na literatura para outros gêneros de colubrídeos sul-americanos.  

No que se refere à distribuição, o gênero apresenta como o limite mais austral o sul do 

Rio Grande do Sul, mais especificamente o município de Encruzilhada do Sul (30º 33´ S 53º 

07´ W), cerca de 200 km do Uruguai. É importante mencionar que nenhum espécime de 

Mastigodryas foi registrado para o Uruguai em dezenas de coleções estudadas, embora alguns 

trabalhos citem este país como o limite sul da distribuição do gênero (Peters e Orejas-

Miranda, 1986). O limite mais setentrional consiste no norte do México, na Província de 

Sinaloa, na localidade de Santa Lucia (24º52’N, 107º13’W). Deste modo, este gênero ocupa 

um amplo espectro geográfico, com ocorrência na América do Sul, Central e porção sul da 

América do Norte, abrangendo os mais diversos tipos de ambiente e altitudes.  
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Os grupos bifossatus e pulchriceps são exclusivos da América do Sul e cliftoni é 

endêmico da América do Norte. Os grupos boddaerti e pleei estão presentes tanto na América 

do Sul, Central e do Norte. Porém, nesta ampla área geográfica, o grupo boddaerti apresenta 

dois componentes com distribuições alopátricas, boddaerti e melanolomus, exclusivos da 

América do Sul e Central e do Norte, respectivamente.  

Entre as cinco espécies reconhecidas no grupo pleei, quatro estão restritas ao norte e 

noroeste da América do Sul e somente uma, M. pleei, se estende da Amazônia Oriental do 

Brasil até o sul da América Central, na vertente pacífica do Panamá nas províncias de Herrera 

e Coclé e também no Archipiélago de Las Perlas. Esta espécie pode ter penetrado no Panamá 

a partir de algumas áreas de planície situadas no noroeste da Colômbia, mas nesta porção 

transandina seus registros são comparativamente menos freqüentes que na América do Sul ao 

leste dos Andes (ver lista de material examinado). Nesta região transandina, por sua vez, há 

somente um registro de M. pleei na margem esquerda do Rio Atrato, ao sul da região do 

Chocó, no Rio Raposo, ao sul de Buenaventura (03º53’N, 77º04’W). Por outro lado, na região 

situada na margem direita do Rio Atrato esta espécie foi registrada para várias localidades de 

altitude baixa a moderada como na região de Antioquia (Remedios), Atlantico (Barranquilla), 

El Cesar (Valledupar) e arredores da Sierra Nevada de Santa Marta. Entretanto, nenhum 

registro foi relatado para a região de Darién, sendo este talvez um problema amostral, uma 

vez que disponho dos registros mais setentrionais mencionados acima.  

As demais espécies deste grupo encontram-se restritas à América do Sul. 

Mastigodryas heathii distribui-se em áreas áridas ao longo da costa do Peru e pode 

possívelmente ocorrer na costa do Equador, onde até o momento há somente indícios desta 

ocorrência (ver descrição da espécie para maiores detalhes). Mesmo considerando a 

possibilidade de ocorrência desta espécie no Equador, há um extenso hiato que a separa de M. 

pleei, também considerada por habitar regiões mais áridas. O limite sul de ocorrência de M. 
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pleei consiste na região de Cauca e Valle de Cauca, no sul da Colômbia e uma possível 

explicação para sua ausência ao sul desta região bem como a ausência de M. heathii ao norte, 

pode ser dada por uma barreira geográfica denominada de Nudo de Pasto (Duellman, 1979).  

No nordeste da América do Sul, mais precisamente na Venezuela M. pleei, a espécie 

mais amplamente distribuida do grupo, encontra-se em simpatria e possivelmente em sintopia 

com M. amarali. Esta última, por sua vez, apresenta uma distribuição bastante restrita, 

também habitando regiões mais áridas desta porção da América do Sul. Estas duas espécies 

foram registradas para algumas ilhas continentais como Isla Margarita e Trinidad, no entanto, 

não apresentam ocorrência em nenhuma ilha oceânica. Neste caso, ocorre alopatria entre M. 

amarali e M. pleei em relação à M. bruesi, a única espécie do grupo a distribuir-se em 

Grenada e Grenadines, sendo endêmica destas Ilhas. A última espécie deste grupo, 

Mastigodryas sp encontra-se inserida em uma região árida presente no Escudo das Guianas, 

onde foi encontrada em áreas de campos abertos, assim como as demais espécies do grupo. 

Estas distribuições alopátricas presentes nas espécies deste grupo podem ser decorrentes do 

hábito mais especializado a regiões áridas encontradas de forma disjunta ao longo da América 

do Sul (Salgado-Labouriau, 1997).  

Como mencionado na apresentação do grupo boddaerti, um padrão como o de M. 

pleei não foi observado entre os sub-grupos boddaerti e melanolomus: as espécies 

pertencentes as estes grupos se mantém separadas pela região do Chocó e do Delta do Rio 

Atrato. Esta região, em especial o Rio Atrato, pode ter sido uma barreira eficiente na 

dispersão de espécimes do grupo sul-americano de boddaerti em direção ao norte, um padrão 

de descontinuidade geográfica já apontado por outros autores. Além disso, as espécies mais 

setentrionais de boddaerti na América do Sul, M. ruthveni e M. danieli, encontram-se restritas 

às áreas mais úmidas e mais altas situadas na região de Santa Marta e de Antioquia, áreas de 

endemismos conhecidas para outros organismos (Simpson, 1975; Cracraft, 1985). 
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As espécies do sub-grupo boddaerti estão presentes em ambos os lados dos Andes, 

com ocorrência em áreas baixas, desde o nível do mar como no Golfo de Guayaquil e em 

algumas localidades de Trinidad e Tobago até regiões com cerca de 2000 metros de altitude 

como do norte do Equador e norte da Colômbia. Através da proposta apresentada neste 

trabalho as espécies deste grupo passam a apresentar uma distribuição mais restrita e 

alopátrica. Considerando as seis espécies do grupo, três (M. danieli, M. reticulatus e M. sp) 

ocorrem somente na porção transandina, das quais somente M. reticulatus encontra-se restrita 

às áreas baixas da porção centro-oeste do Equador. M. danieli e Mastigodryas sp. exibem 

distribuições parapátricas e encontram-se restritas à vertente oeste da Cordilheira Ocidental da 

Colômbia e do Equador, tendo como limite leste o vale do rio Cauca, na Colômbia e as áreas 

mais altas da Cordilheira Ocidental do Equador, como em Pichincha e Esmeraldas, 

delimitadas pelo Plateau de Quito; estas áreas coincidem parcialmente com o centro de 

endemismo “North Andean” (Cracraft, 1985).  

Uma espécie do grupo boddaerti está mais associada aos Andes: M. ruthveni ocorre 

em áreas de altitude moderada a alta como no norte da Colômbia e da Venezuela, uma área 

coincidente com os centros de endemismo Santa Marta, “guajiran”, “Meridan montane” e 

“Venezuelan montane” (Cracraft, 1985).  

Finalmente, duas espécies apresentam ocorrência somente na porção cisandina: M. 

dunni é restrita à Ilha de Tobago; e M. boddaerti ocorre mais amplamente, sendo a espécie do 

grupo que mais se estende ao sul, sudoeste e leste na América do Sul, incluindo a Ilha de 

Trinidad. Contudo, apesar de sua ampla distribução frente às demais espécies, M. boddaerti 

não se estende até os domínios da Mata Atlântica como M. bifossatus, sendo provável que as 

áreas abertas presentes entre as Florestas Amazônica e Atlântica possam ter isolado de forma 

eficaz sua expansão na porção leste da América do Sul. Sua distribuição no Peru restringe-se 

às áreas mais baixas e úmidas situada na porção leste somente da Cordilheira Oriental.  
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Os grupos sul-americanos, bifossatus e boddaerti são amplamente distribuídos, mas 

suas distribuições são somente parcialmente simpátricas: essa simpatria ocorre somente com 

M. boddaerti no norte do Brasil, na Amazônia principalmente e em localidades não muito 

elevadas do norte da América do Sul, juntamente com o grupo pleei, embora este último 

esteja mais associado a áreas mais áridas. 

 Mastigodryas bifossatus apresenta uma ampla distribuição cisandina, com registros na 

Amazônia, Cerrado, Floresta Atlântica e Chaco. O registro mais ocidental de M. bifossatus é 

Villavicencio, Colômbia, situado na borda oeste da bacia amazônica. Dada esta ampla 

distribuição, os Andes parecem funcionar como uma barreira à dispersão isolando a espécie 

ao leste da Cordilheira Oriental.  

Esta mesma barreira geográfica (que teria promovido a vicariância ou impedido a 

dispersão) parece ter isolado a população de M. pulchriceps no oeste dos Andes, que neste 

caso apresenta distribuição mais restrita, no oeste do Equador, com apenas um registro mais 

ao sul, no Peru. Considerando este registro, a distribuição de M. pulchriceps deixa de ocorrer 

exclusivamente na vertente oeste da Cordilheira Ocidental e se estende até a porção oriental 

da Cordilheira Central do Peru. Uma possível interpretação desta distribuição se faz pela 

possibilidade de que a depressão de Huancabamba situada no norte do Peru, embora sirva 

como uma barreira eficaz para espécies de altas altitudes pode permitir a comunicação entre 

as populações ocidentais e orientais, ocorrentes em áreas baixas, como relatadas para algumas 

aves (Parker et al., 1985).  

Outro grupo geograficamente restrito é cliftoni. Sua única espécie é endêmica do norte 

do México e assim como as espécies do grupo pleei habita regiões semiáridas, como em 

Sinaloa, embora apresente um registro para a região de Jalisco, mais ao sul. De acordo com 

Savage (2002) as áreas áridas situadas ao longo da costa pacífica da América Central se 

estendem até o noroeste da Costa Rica, onde a região denominada de “Meseta Central 
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Occidental” representa uma área de transição entre as áreas baixas de florestas secas de 

Guanacaste e as áreas úmidas do norte de Puntarenas. Esta possível área de transição entre 

áreas mais secas e úmidas pode ter funcionado como uma barreira para a dispersão de M. 

cliftoni ao sul, e da mesma foma, M. pleei ao norte. Além disso, esta região pode ter impedido 

que M. alternatus, pertencente ao grupo centro-americano de boddaerti, se estendesse mais ao 

norte, uma vez que habita regiões mais úmidas ao longo do Panamá e Costa Rica.  

Clima e vegetação semelhantes a esta região semiárida pacífica ocorre na porção oeste 

do Golfo do México e na Península de Yucatán. Segundo Savage (2002) alguns táxons de 

anfíbios e répteis apresentam distribuição disjunta nestas áreas isoladas, mas que podem ser 

resultantes de uma distribuição antes contínua, como é o caso de Ctenosaura 

quinquecarinatus, Agkistrodon bilineatus e A. taylori. Contudo, este não parece ser o caso 

ocorrente entre M. melanolomus, M. slevini e M. veraecrucis que apresentam distribuições na 

Península de Yucatán, na região de Nayarit e na região de Veracruz a Tamaulipas, 

respectivamente. Talvez estas espécies pertencessem a uma mesma entidade e representassem 

contínuos de distribuição, no entanto, teriam se diferenciado com o soerguimento da Sierra 

Madre Oriental e Ocidental e a formação do Plateau Central do México no Plioceno Médio 

onde as áreas baixas teriam sido fragmentadas em uma porção Pacífica e outra Atlântica 

(Savage, 2002), conectadas somente ao sul, através do Istmo de Tehuantepec.  

De maneira contrária, M. laevis que ocorre em maior freqüência em regiões mais 

úmidas e altas se encontra mais amplamente distribuída nesta região. Com exceção do Plateau 

Central do México e da Península de Yucatán, ocorre nos dois lados das Sierra Madre, 

Ocidental e Oriental. Além disso, esta espécie se estende mais ao sul, em áreas de altitudes 

moderadas a altas como na região de Chiapas, México e em Alta Verapaz, na Guatemala.  

Algumas espécies de outros gêneros de serpentes apresentam congruências em relação 

à distribuição de algumas espécies do gênero Mastigodryas. A distribuição apresentada por 
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Chironius fuscus (Klaczko, 2007) é congruente com a distribução apresentada por M. 

boddaerti, situada na porção oeste da América do Sul a leste dos Andes. Atractus andinus e 

Saphenophis antioquiensis são endêmicas da região de Antioquia, da mesma forma como M. 

danieli, e Dendrophdion bivittatum se distribui somente em áreas de altitude alta a moderada 

na Colômbia, concordando com esta distribuição. Dendrophidion boshelli é conhecida até o 

momento somente para a região de Cundinamarca, região esta onde foram encontrados alguns 

espécimes bastante peculiares e problemáticos neste estudo. Algumas outras espécies são 

consideradas endêmicas da região de Santa Marta como Atractus sanctaemartae (Passos et 

al., 2008) se assemelhando a parte da distribuição de M. ruthveni que embora não se encontre 

restrita a esta região como apresentada neste trabalho, restringe-se às áreas altas do norte da 

Colômbia e Venezuela. Já, Leptodrymus pulcherrimus encontra-se restrita a América Central, 

apresentando uma distribuição semelhante à encontrada nos representantes do grupo 

boddaerti desta região. Masticophis mentovarius se estende do sul dos Estados Unidos ao 

norte da América do Sul, no entanto, esta última região aparenta ser o limite sul de sua 

distribuição (Tipton, 2005), apresentando uma maior congruência com a distribuição de 

alguns gêneros norte-americanos como, por exemplo, Coluber (Burbrink et al., 2007). 

Em sua análise filogenética de Chironius, Klaczko (2007) postulou que este gênero 

havia se originado na América do Sul e posteriormente invadido a América Central. De 

acordo com a distribuição de suas espécies este gênero apresenta sua maior diversidade na 

América do Sul. Foi em função desta maior diversidade do gênero Mastigodryas 

(=Dryadophis) que Stuart (1941) postulou que a origem do gênero teria ocorrido 

provavelmente na América do Sul, embora não tenha testado sua hipótese filogenéticamente.  

Desta forma, Stuart (1941) acreditava que a partir da região de Pária o gênero se teria 

se especiado e suas linhagens teriam se estendindo tanto ao norte quanto ao sul, nas Américas 

Central e porção centro-sul da América do Sul, respectivamente.  
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Os resultados deste trabalho, cuja proposta taxonômica difere em diversos aspectos da 

proposta de Stuart (1941) demonstram que de fato sua maior diversidade encontra-se nesta 

região, onde 13 das 20 espécies reconhecidas não se estendem à América Central, 

representanto 65% da diversidade total do gênero. Destas 13 espécies, nove se distribuem na 

porção cisandina e quatro apresentam distribuições transandinas. Por outro lado, somente sete 

espécies estão presentes na América Central e do Norte. Contudo, como se trata de um gênero 

amplamente distribuido onde o registro fóssil é escasso e não se têm análises filogenéticas e 

biogeográficas robustas para que seja feita qualquer inferência acerca de sua origem esta 

questão se mantém em aberto para que futuras análises sejam conduzidas através da 

integração de diversas ferramentas com ênfase em análises moleculares.   

Entretanto, se a hipótese de Stuart obtiver sustentação, pode-se postular que o padrão 

de manchas transversais exibido por M. bifossatus, a espécie que mais se diferencia das 

demais, inclusive em relação a outros caracteres de folidose, representaria a condição mais 

basal dentro do gênero. Deste modo, este padrão de manchas teria sido substituído por um 

padrão listrado bastante evidente em formas restritas a princípio ao nordeste ou norte da 

América do Sul, como observado no grupo pleei. Através de rotas de dispersão e de eventos 

vicariantes este padrão de listras evidentes teria então sofrido algumas modificações dando 

lugar a um padrão menos evidente como nas M. boddaerti ocorrentes na Amazônia e unicolor 

em algumas formas associadas aos Andes tais como M. danieli, M. sp N Equador, S da 

Colômbia e M. reticulatus, da mesma maneira como nas espécies que se distribuem 

aproximadamente ao norte da Nicaragua.  

Independente disso nota-se que esta tendência a exibir um padrão dorsal mais 

simplificado ocorreu de forma paralela tanto nas formas sul quanto centro-americanas. Nos 

dois grupos se observa uma diversidade semelhante de padrões dorsais, sendo eles com ou 

sem listras, uma ou duas de cada lado, com bordas escuras nas escamas ou não, entre outros.  
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Desta mesma forma, observa-se que o padrão hemipeniano também evoluiu de forma 

semelhante, com exceção de algumas espécies que exibem uma morfologia aparentemente 

mais derivada, considerando que o padrão básico consiste em um órgão simples sem espinhos 

muito diferenciados. Além disso, estes dois grupos apresentam espécies com hábitos 

semelhantes como em regiões áridas ou úmidas, tanto em áreas abertas quanto florestadas. 

As demais espécies como M. cliftoni e M. pulchriceps e de certa forma, M. laevis 

teriam retido as características do padrão dos filhotes e sofrido diferentes pressões ambientais, 

como talvez o habitat favorável, para os distintos tamanhos exibidos em extremos da 

distribuição. Contudo, não é possível postular qualquer relação ao padrão exibido por M. 

bifossatus sem que se tenha uma abordagem filogenética para tal hipótese possa ser 

subsidiada. 

Em suma, na ausência de uma análise filogenética e biogeográfica este cenário deve 

ser interpretado com cautela, pois por outro lado, se a hipótese de Lopez e Maxson (1995) for 

considerada, este gênero é reconhecido como um típico representante centro-americano, 

contrariando outras análises (Dowling et al., 1996; Vidal et al., 2000; Klaczko, 2007) onde é 

tido como um típico representante sul-americano. 
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CO�CLUSÕES 

� Os gêneros Mastigodryas Amaral, 1934 e Dryadophis Stuart, 1939 são considerados 

congenéricos. Portanto, prioridade deve ser dada ao uso do nome Mastigodryas. 

� O gênero Mastigodryas é definido e diferenciado dos gêneros de colubrídeos mais 

frequentemente associados a este através de características de morfologia externa e 

hemipeniana.  

� Foram identificados sete padrões de filhotes correspondentes às 20 espécies 

reconhecidas. 

� A partir da análise de cerca de 2000 espécimes de Mastigodryas foram reconhecidas 

20 espécies distribuídas em cinco grupos de espécie: M. bifossatus (gr. bifossatus); 

M.alternatus, M. boddaerti, M. danieli, M. dorsalis, M. dunni, M. laevis, M. 

melanolomus, M. reticulatus, M. ruthveni, M. slevini, M. veraecrucis e M. sp (gr. 

boddaerti); M. cliftoni (gr. cliftoni); M. amarali, M.bruesi,M. heathii,  M.pleei e M. sp 

(gr. pleei); M. pulchriceps (gr. pulchriceps).       

� Destes 20 táxons, 11 são correntemente usados, seis são elevados a categoria 

específica, um é revalidado e dois não apresentam nomes disponíveis. Um total de 39 

táxons nominais está associado à história taxonômica do gênero. 

� Foram designados três neótipos, para Mastigodryas bifossatus, M. boddaerti e M. 

laevis. 

� Mastigodryas heathii foi removida do grupo boddaerti e alocada no grupo pleei, 

devido às suas características de padrão dorsal e hemipenianas e Mastigodryas 

sanguiventris foi sinonimizada em M. alternatus. 
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APÊ�DICE I: Lista de localidades 

 

A seguir apresento a lista com as coordenadas geográficas das localidades de 

representantes de Mastigodryas Amaral, 1934 utilizados neste trabalho. Este está organizado em 

ordem alfabética de Países, Estados/Províncias, Departamentos e localidades específicas. As 

fontes utilizadas para que estas fossem levantadas e conferidas são as seguintes: Ornithological 

Gazetteers: Venezuela (Paynter, 1982), Peru (Stephens e Traylor, 1983), Guianas (Stephens e 

Traylor, 1985), Paraguay (Paynter, 1989), Brazil (Paynter e Traylor, 1991, A–M e N–Z), Bolivia 

(Paynter, 1992), Ecuador (Paynter, 1993), Argentina (Paynter, 1995), Colombia (Paynter, 1997); 

Argôlo (2004); Brusquetti e Lavilla (2006); Duellman e Campbell (1984); Fairchild e Handley 

(1966); Gardner (2007); Lynch e Duellman (1997); Pelcastre-Villafuerte e Flores-Villela (1992); 

Percequillo (2003); Slevin (1939); Smith e Langebartel (1949) e Stuart (1950).  

Além dessas referências foram utilizadas, quando disponíveis, algumas coordenadas 

fornecidas pelo registro do livro tombo de algumas coleções herpetológicas como do AMNH, IB, 

KU, MVZ, UMMZ. Utilizei também o fichário de coordenadas pertencente ao Dr. Paulo 

Vanzolini, sob sua autorização e consultei alguns sites da internet como: Nima 

(http://geonames.nga.mil/ggmagaz/geonames4.asp); Tageo (http://www.tageo.com/índex.htm) e 

Fallingrain (http://www.fallingrain.com/world/). Estas coordenadas foram conferidas com o 

auxilio de mapas (International Travel Maps em diversas escalas) e do software Google Earth. 
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ARGE�TI�A 

CHACO 

1. 10 Km al Norte de General San Martin, General San Martin, 26o33’S, 59º20’W 

2. Antequeras, 27o25’S, 58º50’W 

3. Capitán Solan, Sargento Cabral, 26o48’S, 59º36’W 

4. Colonia Las Mercedes, San Fernando, 27o59’S, 59º22’W 

5. Cote Lai, Tapenaga, 27o30’S, 59º36’W 

6. Estación El Zapallar, General Jose de San Martin, 26o33’S, 59º21’W 

7. Las Garcitas, 26o35’S, 59º48’W 

8. Las Palmas, Bermejo, 27o04’S, 58º42’W 

9. Napalpi - 40 Km al E de Roque Saenz Peña, Comandante Fernández, 26o54’S, 60º08’W 

10. Prs Roque Saenz Peña, 26o48’S, 60º27’W 

11. Resistencia, San Fernando, 27o27’S, 59º00’W 

12. Villa Angela, 27o35’S, 60º43’W 

13. Villa Berthet, 27o17’S, 60º25’W 

 

CORRIE�TES 

14. B. Cadenas, Ciudad Corrientes, Capital, 27o27’S, 58º48’W 

15. B. Lomas, Ciudad Corrientes, Capital, 27o27’S, 58º48’W 

16. Campo de Sino, B. Las Lomas, Capital, 27o27’S, 58º48’W 

17. Caprim, San Cayetano, Capital, 27o28’S, 58º51’W 

18. Ciudad Corrientes, Capital, 27o28’S, 58º51’W 

19. Ciudad de Ituzaingo, Ituzaingo,  27o36’S, 56º41’W 

20. Corrientes, Capital, 27o28’S, 58º50’W 

21. Estancia Rincón de Luna, Concepción, 28o23’S, 57º53’W 
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22. Estancia San Alonzo, Dpto Ituzaingo, 27o54’S, 56º03’W 

23. Estancia San Pedro, Sto Tome, 28o15’S, 56º15’W 

24. Estero Batelito, entre Goya e Perugorria, 29o13’S, 58º45’W 

25. Granja Yatay, Ciudad Corrientes, Capital, 27o25’S, 58º44’W 

26. Ita Ibate, General Paz, 27o26’S, 57º20’W 

27. Laguna Brava, Capital, 27o30’S, 58º43’W 

28. Laguna Pampín, 27o13’S, 58º48’W 

29. Manantiales, 27o27’S, 58º08’W 

30. Parque Nacional Mburucuya, 28o03’S, 58º14’W 

31. Riachuelo, 27o35’S, 58º45’W 

32. Sto Tomé, 28o33’S, 56º 03’W 

 

FORMOSA 

33. 10 Km de Villareal, 25o04’S, 58º 32’W 

34. Reserva Ecológica El Bagual, Laishi, 26o10’S, 58º 56’W 

 

JUJUY 

35. Yuto, 23o38’S, 64º 28’W 

 

MISIO�ES 

36. Aristobulo Del Valle, 27o08’S, 54º 54’W 

37. Campo Grande, 27o13’S, 54º 58’W 

38. Ciudad de Posadas, 27o23’S, 55º 53’W 

39. El Dorado, 26o25’S, 54º 37’W 

40. Estancia La Antonia, San Ignacio, 27o16’S, 55º 32’W 

41. Ignacio Teyucuaré, 27o17’S, 55º 33’W 
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42. Inta, Km 1272, Guarany, 34o34’S, 58º 40’W 

43. Leandro N. Alem, 27o36’S, 55º 19’W 

44. Monte Carlo, 26o34’S, 54º 47’W 

45. Oberá, 27o29’S, 55º 08’W 

46. Picada Vieja, Oberá, 27o29’S, 55º 08’W 

47. Posadas, 27o23’S, 55º 54’W 

48. Puerto Esperanza, 26o01’S, 54º 39’W 

49. Ruta 14, a la altura de FRACRAN,  San Pedro,  26o45’S, 54º 18’W 

50. Ruta Provincial 20, a 5 Km al oeste de Gramado, 26o35’S, 54º 08’W 

 

SALTA 

51. 5 Km al N de Embarcación, Gral. J.S. Martin, 23o11’S, 64º 05’W 

52. Finca El Arazayál, Orán, 23o09’S, 64º 19’W 

53. Orán, 23o08’S, 64º 20’W 

54. San Martin, 25o40’S, 62º 20’W 

55. Saucelito, 23o26’S, 64º 20’W 

 

SA�TA FÉ 

56. Santa Fé, 22o10’S, 59º 44’W 

 

TUCUMÁ� 

57. Trancas, 26o13’S, 65º 17’W 

 

BELIZE 

CAYO 

57.1. San Augustine, 31o23’N, 94º10’W 
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BOLÍVIA 

BOLÍVAR 

58. 16 Km N El Manteco, 09o14’S, 64º33’W 

59. Arabupu, Monte Roraima, 05o06’S, 60º 44’W 

60. Kanavayén próximo a Cabanayen, CVG Station - Corporacion Venezuelana de Guayanas, 05o38’S, 
61º48’W 

 

COCHABAMBA 

61. Villa Tunari, 16o57’S, 65º24’W 

 

BE�I 

62. Ivon, 11o07’S, 66º09’W 

63. Puerto Almacen, 14o53’S, 64º57’W 

64. Rio Mamoré, Guayaramerin, 10o23’S, 65º23’W 

65. Rio Mamoré, Santa Rosa, 14o10’S, 66º53’W 

66. San Joaquim, Beni, 13o04’S, 64º49’W 

 

LA PAZ 

67. Ixiamus, 13o45’S, 68º09’W 

68. Mapiri, 15o15’S, 68º10’W 

 

SA�TA CRUZ 

69. Buenavista, 17o27’S, 63º40’W 
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BRASIL 

ALAGOAS 

70. Fazenda Santa Justina, 6 km SSL, Matriz de Camaragibe, 09o09’S, 31º39’W 

71. Usina Sinimbu, Mangabeiras, 09o56’S, 36º05’W 

 

AMAPÁ 

72. Macapá, 00o24’S, 51º03’W 

73. Tartarugalzinho, 01o30’S, 51º00’W 

 

AMAZO�AS 

74. Humaitá, 07o12’S, 62º54’W 

75. Itaituba, ca 66 Km SW of, Parque Nacional da Amazonia, Rio Tapajós, 04o30’S, 57º16’W 

76. Manaus (INPA), 02º30’S, 60º00’W  

77. Manaus (Reserva Ducke), 02º57’S, 59º57’W 

78. Manaus, 03o07’S, 60º00’W 

79. Paricatuba, near Tapurucuara, 00o31’S, 65º01’W.  

80. Pedreiras, Manaus, 03o06’S, 60º01’W 

81. Santa Isabel do Rio Negro, comunidade São João, 00o24’S, 65º02’W 

82. São Gabriel da Cachoeira (BR 210, Km 07), 00o08’S, 67º03’W 

83. São João, near Tapurucuara, 00o33’S, 64º57’ 

84. Tapera, left margin of Negro river, 00o25’S, 64o35’W 

 

BAHIA 

85. Barreiras, 12o08’S, 45o00’W 
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86. Caravelas, 17o42’S, 39o10’W 

87. Estação Ecológica Pau Brasil CEPLAC 15 Km NW Porto Seguro, 14o46’S, 39o13’W 

88. Mucuri, 12o34’S, 38o35’W 

89. Opalma, Cachoeira, 12o36’S, 38o57’W 

90. Remanso, 09º41’S, 42º04’W 

91. São Jesus da Lapa, 13o15’S, 43o25’W 

 

CEARÁ 

92. Fortaleza, próximo a UNIFOR, 03o43’S, 38º30’W 

93. Guaramiranga, Serra do Baturité, linha da Serra, 04o15’S, 38º56’W 

94. Ladeira do Mucambo, Planalto de Ibiapaba, Ibiapina, 03o58’S, 41º00’W 

95. Maracanaú, 03o52’S, 38º38’W 

96. Maranguape, 03o53’S, 38º40’W 

97. Mulungu, 05o55’S, 39º22’W 

98. Pacatuba, 03o58’S, 38º37’W 

99. Pacoti, 04o20’S, 38º50’W 

100. Serra de Ibiapaba, 7Km NW de Ipú, Ipú, 04º15’S, 40º46’W 

101. Sítio Queimadas, Horizonte, 04º05’S, 38º29’W 

102. Sítio Santana, Ubajara, 03º51’S, 40º56’W 

103. Triângulo do Quixadá, 04º21’S, 38º38’W 

 

DISTRITO FEDERAL 

104. Brasília, 15o47’S, 47o55’W 
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ESPÍRITO SA�TO 

105. Araguaia, 20o30’S, 40o46’W 

106. Santa Leopoldina, 20o06’S, 40o32’W 

107. São Domingos, 19o09’S, 40o37’W 

 

GOIÁS 

108. Aruanã, 14o55’S, 51o04’W 

109. Cana Brava, Minaçú, 13o30’S, 48o21’W 

110. Goiana, 24 KM S da divisa PE/PB, 07o33’S, 34o59’W 

111. Ipameri, 17o43’S, 48o09’W 

112. Mineiros, 17o34’S, 52o34’W 

113. Pirenópolis, 15o51’S, 48o57’W 

114. Rio Verde, 17º43’S, 50º56’W 

115. Teresina de Goiás, 13o46’S, 47o15’W 

 

MATO GROSSO 

116. Água Boa, 14o03’S, 52o09’W 

117. Bairro Coophema, Cuiabá, 15o35’S, 56º05’W 

118. Barra do Tapirapés, 10o39’S, 50º36’W 

119. Cáceres, 16o04’S, 57º41’W 

120. Chapada dos Gimarães, APM Manso, 14o52’S, 55º48’W 

121. Cuiabá, Distrito da Guia, 15o35’S, 56º05’W 

122. Estação Ecológica Serra das Araras, Barra do Bugres, 15o05’S, 57º11’W 

123. Gaúcha do Norte, 13º21’S, 53º26’W 
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124. Itiquira, 17o05’S, 54º56’W 

125. Margem do Rio Jauru, Jauru, 16o22’S, 57º46’W 

126. Nossa Senhora do Livramento, BR-070, Km 586, 15o48’S, 56º22’W 

127. Nova Olímpia, 14o07’S, 57º41’W 

128. Poconé, Rodovia Transpantaneira MT 060, 16o15’S, 56º37’W 

129. Rosário Oeste, Margem esquerda do rio Cuiabazinho, 14º50’S, 56º25’W 

130. São José de Rio Claro, 13o26’S, 56º44’W 

131. Utiarití, 13o02’S, 58º17’W 

132. Vale de São Domingos, margem direita do Rio Guaporé, 15o14’S, 59º02’W 

133. Vile Bela da Santíssima Trindade, 15o01’S, 59º57’W  

 

MATO GROSSO DO SUL 

134. Anastácio, 15o01’S, 59º57’W  

135. Barra do Taquarí, Rio Paraná, 19o03’S, 57º19’W 

136. Corumbá, 20o31’S, 55º48’W 

137. Foz do Rio Verde, Rio Paraná, 21o12’S, 51º53’W 

138. Guaicurus, estação ferroviária, Miranda, 20o05’S, 56º45’W 

139. Jaraguari, 20o09’S, 54º25’W 

140. Serra do Amolar, RPPN, Acurizal, Corumbá, 19o01’S, 57º39’W 

141. Serra do Urucum (entre Urucum e São Domingos, 25 Km S de Corumbá), 19o13’S, 57º40’W 

142. Taunay, estação ferroviária, Aquidauana, 20o17’S, 56º04’W 
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MI�AS GERAIS 

143. Coronel Fabriciano, 19o31’S, 42º38’W 

144. Espera Feliz, 20o39’S, 41º55’W 

145. Itajubá, 22o26’S, 45º27’W 

146. Pedro Menina, 18º08’S, 43º06’W 

147. Vazante, 18o00’S, 46º54’W 

148. Viçosa, 20o45’S, 42º53’W 

 

PARÁ 

149. Alter do Chão, 02o32’S, 54º57’W 

150. Arraial do Carmo, Inhangapi, 01o25’S, 47º53’W 

151. Barcarena, Arredores da cidade, 01o30’S, 48º40’W 

152. Barreirinha, Rio Tapajós, near São Luis, 04º25’S, 56º13’W  

153. Bela Vista, Viseu, 01º12’S, 46º07’W 

154. Belém, 01º27’S, 48º29’W 

155. Biotério Evandro Chagas, Ananindeua, 01º22’S, 48º23’W 

156. Boca do Cuminá-Miri, 01º18’S, 55º56’W 

157. Bom Jesus, Bragança, 01º03’S, 46º46’W 

158. Cidade Nova VI, Trav. VUE, Ananindeua, 01º22’S, 48º23’W 

159. Colônia Nova, próximo do rio Gururpí, BR-316, Viseu, 01º12’S, 46º08’W 

160. Conceição do Araguaia, 08º14’S, 49º17’W 

161. Estrada de rodagem, entre Castanhal e São Francisco do Pará, 01º13’S, 47º50’W 
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162. Fazenda Cacoal, Augusto Corrêa, 01º12’S, 46º08’W 

163. Fazenda Real, Viseu, 01º01’S, 46º39’W 

164. Gancho do Arari. BR-222 entre Miranda e Arari, Arari, 02º24’S, 47º46’W 

165. Igarapé-Açu, 01º07’S, 47º37’W 

166. Itaituba, 04º17’S, 55º59’W 

167. Limão Grande, Ourém, 01º33’S, 47º06’W 

168. Marabá, 05º21’S, 49º07’W 

169. Marauá, Curuçá, 00º44’S, 47º51’W 

170. Monte Alegre, 02º01’S, 54º04’W 

171. Óbidos, 01º55’S, 55º31’W 

172. Oriximiná, 01º46’S, 55º51’W 

173. Restinga da praia do Maçarico, Salenópolis, 07º37’S, 47º20’W 

174. Rio Gurupi. Nova Vida. 25km distante do rio, BR-316, 03º40’S, 56º32’W 

175. Rio Tapajós (Parque Nacional da Amazônia), Uruá, 03º40’S, 56º32’W 

176. Rio Trombetas, Taboleiro Leonardo, 01º20’S, 56º45’W 

177. Santa Rosa, Estrada da Vigia, Vigia, 00º48’S, 48º08’W 

178. Santarém, 02º26’S, 54º42’W 

179. São Geraldo do Araguaia, 06º24’S, 48º32’W 

180. São Pedro, Capitão Poço, 01º08’S, 47º01’W 

181. Serra do Cachimbo, Novo Progresso, 08º60’S, 55º50’W 

182. Serra dos Carajás, Parauapebas, 06º02’S, 50º09’W 

183. Serra Norte. Carajás. Entre Paiol e Grota do Gavião, N4, Marabá, 06º00’S, 50º18’W 
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184. Serra Norte. Carajás. Início da escada do igarapé da bomba de abastecimento de água do N1. Área de 

transição, Marabá, 06º00’S, 50º18’W 

185. Sítio Bela Vista, PA-222, antiga PA-70, hoje BR-222, Dom Eliseu, 05º21’S, 49º07’W 

186. Sítio do Paiva, Santo Antonio do Tauá, 01º11’S, 48º08’W 

187. Tomé Açu, 02º25’S, 48º09’W 

 

PARAÍBA 

188. Bananeiras, 06º45’S, 35º37’W 

189. Campus I da UFPB, João Pessoa, 07º07’S, 34º58’W 

190. Cuiá, João Pessoa, 07º07’S, 34º52’W 

191. Gurinhem, 07º08’S, 35º27’W 

192. Rio Paraíba, 06º58’S, 34º51’W 

193. Santa Rita, 07º08’S, 34º58’W 

194. Sítio Mituaçú, Conde, 07º16’S, 34º54’W 

 

PARA�Á 

195. Altônia, margem do Rio Paraná, 23º52’S, 53º53’W 

196. Apucarana, 24º47’S, 51º10’W 

197. Arapoti, 24º10’S, 49º40’W 

198. Astorga, 23º13’S, 51º40’W 

199. Atalaia, 23º07’S, 52º03’W 

200. Carambeí, 24º56’S, 50º05’W 
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201. Cascavel, 24º57’S, 53º28’W 

202. Centenário do Sul, 22º48’S, 51º37’W 

203. Cianorte, 23º37’S, 52º37’W 

204. Diamante do Oeste, 24o55’S, 54º 08’W 

205. Estação Ecológica do Caiuá, Diamante do Norte, 22º39’S, 52º51’W 

206. Fazenda Estiva, Jaguariaíva, 24º15’S, 49º42’W 

207. Foz do Iguaçú, Parque Nacional do Iguaçu, rodovia BR.469, 25º33’S, 54º35’W 

208. Iguaraçú, 23º11’S, 51º50’W 

209. Irati, 25º28’S, 50º39’W 

210. Itambé, 23º40’S, 51º58’W 

211. Ivaiporã, 24º15’S, 51º45’W 

212. Jacarezinho, 23º09’S, 4959’W 

213. Londrina, 23º18’S, 51º09’W 

214. Mandaguari, 23º32’S, 51º42’W 

215. Maringá, 23º25’S, 51º55’W 

216. Medianeira, 25º17’S, 54º05’W 

217. Palotina, 24º17’S, 53º50’W 

218. Palmeira, 25º25’S, 50º00’W 

219. Paranavaí, 23º04’S, 52º28’W 

220. Parque Nacional de Sete Quedas, Guaíra, 24º02’S, 54º16’W 

221. Ponta Grossa, 25º05’S, 50º09’W 

222. Rio Branco do Ivaí, Porto Espanhol, 24º21’S, 51º20’W 
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223. Rodovia do Xisto, BR 476, Km 54, Lapa, 25º45’S, 49º43’W 

224. Rosário do Sul, 30º15’S, 54º55’W 

225. Santa Inês, 22º38’S, 51º55’W 

226. São Tomé, 23º28’S, 52º37’W 

227. Tibagi, 24º30’S, 50º24’W 

228. Umuarama, 23º45’S, 53º20’W 

229. Vila Alta, 23º31’S, 53º43’W 

230. Xambrê, 24º02’S, 53º59’W 

 

PIAUÍ 

231. Teresina, 05º05’S, 42º49’W 

232. Valença, 06º24’S, 41º45’W 

 

RIO DE JA�EIRO 

233. Alberto Torres, 22º14’S, 43º05’W 

234. Angra do Reis, 23º00’S, 44º18’W 

235. Barra Mansa, 22º19’S, 43º08’W 

236. Demétrio Ribeiro, 22º24’S, 43º44’W 

237. Guanabara, 22º54’S, 43º12’W 

238. Ilha do Governador, 22º48’S, 43º12’W 

239. Jardim Gramacho, Duque de Caxias, 22º47’S, 43º16’W 

240. Madureira, 22º52’S, 43º20’W 
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241. Miguel Pereira, 22º27’S, 43º28’W 

242. Niterói, 21º13’S, 41º54’W 

243. São Cristovão, 22º54’S, 43º12’W 

244. São Fidelis, 21º38’S, 41º47’W 

245. Vasconcelos, 29º51’S, 51º15’W 

246. Vassouras, 22º26’S, 43º40’W 

 

RIO GRA�DE DO �ORTE 

247. Eduardo Gomes, 05º55’S, 35º15’W 

248. Pedro Velho, 06º26’S, 35º14’W 

 

RIO GRA�DE DO SUL 

249. Caxias, 22º48’S, 43º16’W 

250. Encruzilhada do Sul, 30º32’S, 52º31’W 

251. Gramado, 28º24’S, 52º09’W 

252. Guaíba, 30º06’S, 51º19’W 

253. Dom Pedro de Alcântara, 29º23’S, 49º50’W 

254. Ijuí, 28º23’S, 53º55’W 

255. Itacaruaré, 27º54’S, 55º14’W 

256. Ivoti, 29º36’S, 51º10’W 

257. Nova Esperança, 29º25’S, 54º50’W 

258. Passo do Vigário, Viamão, 30º05’S, 50º59’W 
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259. São José do Hortêncio, 29º32’S, 51º16’W 

 

RO�DÔ�IA 

260. Porto Velho, 08º46’S, 63º54’W 

 

RORAIMA 

261. Apiaú, 02º40’N, 61º15’W 

262. Boa Vista, 02º49’N, 60º40’W  

263. Cachoeira do Cujubim, Catrimani river, 01º45’N, 62º17’W 

264. Campo Experimental da Embrapa, Rodovia BR 174, cerca de 17 Km da cidade, sentido Venezuela, 

Monte Cristo, 02º58’S, 60º42’W 

265. Colônia Confiança, 02º00’N, 61º00’W 

266. Fazenda Salvamento, 03º20’N, 61º27’W 

267. Guajará-Mirim, Simbal, 11º42’S, 65º10’W 

268. Ilha de Maracá, 03º25’S, 61º40’W 

269. Maloca Mangueira, 03º18’N, 61º27’W 

270. Maloca Sucuba, 02º50’N, 61º08’W 

271. Marco de Fronteira, BR 174, BV-8, 03º30’N, 61º09’W 

272. Missão Catrimani, 01º47’S, 62º21’W 

273. Mucajaí, left margin of Branco river, 02º27’N, 60º55’W 

274. Taiano, 03º16’N, 61º06’ 
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SÃO PAULO 

275. Casa Branca, 23º38’N, 45º58’W 

276. Fazenda São Miguel, Itu, 23º10’N, 47º19’W  

277. Jundiaí, 23º11’N, 46º52’W 

278. Macaraí, 22º36’N, 50º40’W 

279. Paraibuna, 23º23’N, 45º39’W 

280. Ribeirão Preto, 21º10’N, 47º48’W  

281. Rio Claro, 22º40’N, 44º04’W  

282. São Paulo, 21º50’N, 46º53’W 

283. São Paulo, 22º10’N, 47º30’W 

284. São Paulo, 22º54’N, 47º03’W 

285. São Paulo, 26º32’N, 46º37’W 

 

TOCA�TI�S 

286. Barra do Tapirapés, Ilha do Bananal, 10º41’S, 50º38’W 

287. Lajeado, 09º45’S, 48º21’W 

288. Palmas, 10º13’S, 48º16’W 

289. Porto Nacional, 10º42’S, 48º25’W 

290. UHE Luis Eduardo Magalhães, Palmas, 09º45’S, 48º24’W 

291. UHE Luís Eduardo Magalhães, Palmas, 10º12’S, 48º21’W 

 

COLOMBIA 
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A�TIOQUIA 

292. Chigorodó, 07º41’S, 76º42’W 

293. Jericó, Antioquia, 05º47’S, 75º47’W 

294. Medellin, 06º15’S, 75º35’W 

295. Remedios, San Martin, 07º01’S, 74º32’W 

296. Sabanalarga, 06º51’S, 48º24’W 

297. Sampedro, village some twelve miles north of Medellin, altitude slightly higher than Santa Elena, 

San Pedro, 06º28’S, 75º33’W 

298. 4 km S Valdivia, 07°11’S, 75°27’W 

299. 4 km NE BelleVista, abouve rio Porce, 06°33’S, 75°18’W 

300. Rio Medellín, 07°28’S, 74°53’W 

301. Piedras Blancas, 06°15’S, 74°58’W 

 

ATLA�TICO 

302. Barranquilla, 11º00’N, 74º49’W 

303. Sabanalarga, 10°38’N, 74°55’W 

 

BOLIVAR 

304. Estrada a Pepinal, Cauca, 01º50’S, 76º58’W 

305. Region of Santa Rosa, 10º27’N, 72º13’W 

306. Gulf of Morrosquillo, west of Sincelejo, 09°24’N, 75°40’W 

307. Arenal, village in front of Soplaviento, Canal del Dique, 10°23’N, 75°08’W 
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CAUCA 

308. Gorgona Island, 02º59’S, 78º12’W 

 

COSTA ATLÂI�TICA 

309. Barranquilla, 10º57’S, 74º47’W 

 

CU�DI�AMARCA 

310. Girardot, 04º18’S, 74º48’W 

311. Sasaima, 04º58’S, 74º26’W 

 

DARIÉ� 

312. Lago Calima, 03º50’S, 76º30’W 

 

EL CESAR 

313. 16 km SW Valledupar, Valledupar, 10º24’S, 73º22’W 

314. Pueblo Bello, Sierra Nevada de Santa Marta, 10º25’S, 73º35’W 

315. San Sebastián de Rábago, Sierra Nevada de Santa Marta, 10º34’S, 73º36’W 

316. Valencia, 10º18’S, 73º24’W 

 

HUILA 

317. 3Km N Cerbatana, near road to San Alfonzo from Villavieja, 03º19’S, 75º10’W 
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318. 5Km N Villavieja, 03º19’S, 75º18’W 

 

LA GUAJIRA 

319. La Concepción, 11º03’S, 73º27’W 

320. Nazaret, 12º11’S, 71º17’W 

321. Caserio de Chimare, 3 km from sea shore, 12°21’S, 71°27’W 

 

MAGDALE�A 

322. 10 Km S of Santa Marta, 11º09’S, 74º13’W 

323. Las Taguas rd, San Lorenzo, 11º06’S, 73º57’W 

324. Palomina (Palomino), 11º02’S, 73º39’W 

325. Pozo Colorado, 11Km W of Santa Marta, 11º12’S, 74º14’W 

326. San Lorenzo, Santa Marta, Cuchilla, 11º10’S, 74º07’W 

327. Sierra Nevada de Santa Marta, 10º50’S, 73º40’W 

328. Vista Nieva Santa Marta MTS, 11º05’S, 74º05’W 

 

META 

329. Hacienda El Duque, Villavicencio, 04º09’S, 73º37’W 

330. Villavicencio, 04º09’S, 73º37’W 

 

SA�TA�DER 

331. San Gil, 06º33’S, 73º08’W 
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TOLIMA 

332. Coyaima, 03º48’S, 75º12’W 

333. Espinal, 04º16’N, 74º89’W 

334. Melgar, 04º12’S, 74º39’W 

335. Road between Coyaima and Chaparra, 03º48’S, 75º12’W 

 

VALLE DE CAUCA 

336. Buenaventura, 03º53’N, 77º04’W 

337. Cali, 03º27’N, 76º31’W 

338. Cauca, 04º43’N, 76º01’W 

339. Obando, 04º35’N, 75º59’W 

340. Rio Calima, 7 Km from, camp, 04º08’N, 77º04’W 

341. Rio Raposo, S of Buenaventura, 03º53’N, 77º04’W 

342. San Antonio, 02º39’N, 77º41’W 

 

COSTA RICA 

ALAJUELA 

343. San Carlos, 10º37’N, 84º10’W 

344. San Jose, 09º56’N, 84º05’W 

 

CARTAGO 
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345. About 2 Km airline SW Cervantes on HWY 10, 1350m, 09º52’N, 83º49’W 

346. ca Cervantes, 09º52’N, 83º49’W 

347. Instituto Interamericano de Ciencias Agricolas, 3 Km E turrialba, 09º54’S, 83º39’W 

348. Turrialba, 10º02’N, 83º46’W 

 

GUA�ACASTE 

349. Tenorio, 10º37’N, 85º05’W 

 

HEREDIA 

350. 10 Km WSW Puerto Viejo de Sarapiqui, 10º33’S, 84º07’W 

351. Finca La Selva, 10º30’S, 84º05’W 

 

LIMÓ� 

352. 17 km E of Siquirres, 275m, 10º06’S, 83º21’W 

353. Batan (ou Bataan, segundo Taylor, 1954), 10º05’S, 83º20’W 

354. ca 50 mi NW Limon, mouth of rio Tortuguero, 10º35’S, 83º31’W 

355. Los Diamantes, near Guápiles, elev. 245m, 10º11’S, 83º46’W 

356. Siquirres, 10º06’S, 83º31’W 

357. Suretka, 09º34’S, 82º56’W 

358. vic. of Siquirres, 10º06’S, 83º21’W 

 

PU�TARE�AS 
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359. 2 Km ESE Palmar Sur, 08º57’S, 83º25’W 

360. 6 Km W Palmar Norte, 08º58’S, 83º30’W 

361. 8 Km E Palmar Norte, Rio Zapote, 08º57’S, 83º23’W 

362. Boruca, 09º00’S, 83º19’W 

363. Entre Palmar e Golfito, 08º43’S, 83º16’W 

364. Esquinas Forest Reserve, Las Esquinas (between Palmar and Golfito), 08º43’S, 83º16’W 

365. Isla del Cano (Cana Island Pacific), 08º43’S, 83º52’W 

366. Monteverde, 10º18’S, 84º49’W 

367. Rincon de Osa, ca 2,5 Km SW of, Osa Tropical Science Center, 08º42’S, 83º31’W 

368. Rio La Vieja, 30 Km E Palmar Norte, 08º58’S, 83º11’W 

369. San Vito Airport, 08º50’S, 82º58’W 

 

SA� JOSE 

370. 10 Km W San Jose, 09º55’S, 84º10’W 

371. 25 km, by road, S Santiago, 09º37’S, 84º18’W 

372. Barrio Mexico, 09º57’S, 84º05’W 

373. El General, 09º22’S, 83º40’W 

374. San Jose, 09º56’S, 84º05’W 

375. San Jose, ca Los Yoces, 09º55’S, 84º03’W 

 

EL SALVADOR 

CHALATE�A�GO 
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375.1. E slope Los Esesmiles, 14,2, -89,00 

 

LA U�IO�  

375.2. Volcan Conchagua, 13,48, -87,85 

 

 

MOROZA� 

375.3. 13Km NE Perquin, 14,0, -88,05 

SA�TA A�A 

375.4. Las Cruces coffee, 13,98, -89,55 

 

CUSCATLÁ� 

375.5. 0,4Km N Tenancingo, 13,82, -88,98 

 

USULUTÁ� 

375.6. Canton El Palmital on road between Carretera del Litoral & Santiago de Maria, 13,38, -89,00 

 

BAJA VERAPA  

375.7. 1Km S Matanzas, 15,8, -90,20 

 

EL QUICHE  

375.8. Joyabaj, 14,98, -90,80 
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ESCUI�TLA 

375.9. Finca El Salto, 14,30, -90,75 

 

SACATEPEQUEZ 

375.10. San Antonio, 14,52, -90,77 

 

SA� MARCOS 

375.11. Duenas Finca San Rafael, 14,53, -91,10 

 

 

EQUADOR 

BOLIVAR 

376. Balzapamba, 700m, 01º47’S, 79º13’W 

 

EL ORO 

377. El Pasage, 3º19’S, 79º48’W 

378. Gualtaco e Machala, 7º15’S, 79º57’W 

379. Portovelo, 03º43’S, 79º39’W  

 

ESMERALDAS 

380. Bulun: 160 ft elev, 01º05’S, 78º40’W 
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381. Cachabí, 0º58’S, 78º48’W 

382. Rio Blanco, at Equator, 1000ft, 00º28’S, 79º24’W 

383. San Javier: 60 ft elev, 01º04’S, 78º47’W 

 

GUAYAS 

384. Balao, 2º55’S, 79º49’W 

385. El Milagro Naldivieso, 02º07’S, 79º36’W 

386. Guayaquil, 02º10’S, 79º50’W 

387. Playas, 02º38’S, 80º23’W 

388. Punas Id, 02º50’S, 80º08’W 

389. Santa Elena, 02º14’S, 80º51’W 

 

IMBABURA 

390. Intag, 0º24’N, 78º36 W 

391. Paramba, 00º49’S, 78º21’W 

392. Pimampiro, 2000m, 00º26’S, 77º58’W 

 

LOS RIOS 

393. Estacion Biologica Rio Palenque, 56 Km N Quevedo, 0º34’N, 79º20 W 

394. Playas de Montalvo, 15m, 01º48’S, 79º20’W 

 

MA�ABI 
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395. Isla de La Plata, 01º16’S, 81º06’W 

 

PICHI�CHA 

396. Centro Científico Río Palenque: 200 m elev, 00º32’S, 79º21’W 

397. Pacto, 0º8’N, 78º45 W 

398. Puerto de Ila, 0º33’N, 79º22 W 

399. Rio Baba, 10 km S, 4 km E Santo Domingo de los Colorados, 00º19’S, 79º06’W 

400. San Miguel de Los Colorados, 0º18’N, 79º09 W 

401. Santo Domingo de Los Colorados, 0º15’N, 79º9 W 

402. Tandapí,  0º24’N, 78º47 W. 

 

GUATEMALA 

ALTA VERAPAZ 

403. Finca Chamá, 15º37’N, 90º34 W 

404. Finca Los Alpes, 15º20’N, 89º58 W 

405. Finca Volcan, 15º29’N, 89º52 W 

406. Finca Canihor, 15º35’N, 89º53 W 

407. Senahu, 15º24’N, 89º50 W 

408. Chinajá, 16º01’N, 90º13 W 

 

BAJA VERAPAZ 

409. 2.1 Km W Purulha, 15º16’N, 90º12’W 
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CHIMALTE�A�GO  

410. Aldea Buena Vista, 4225ft, 14º31’N, 91º02 W 

411. 5 Km SW of Yepocapa Finca Amparo, 1270m, 14º28’N, 90º59 W 

412. Between Pochuta and Palmira, 700m, 14º30’N, 91º05 W 

 

EL PETÉ� 

413. 36,5 mi E El Cruce, 16º59’N, 89º09 W 

414. 3 mi S Tikal, 17º10’N, 89º37 W 

415. 24,6 Km E El Cruce, 16º59’N, 89º28 W 

416. 2,5 mi W El Cruce, 16º58’N, 89º44 W 

417. La Libertad, 16º47’N, 90º07 W 

 

HUEHUETE�A�GO 

418. Jacaltenango E edge of town, 15º39’N, 91º42 W 

419. Finca El Injerto, 15º34’N, 92º01 W 

420. El Paraiso ca, 1970m, 15º32’N, 91º57 W 

421. 6 Km NNW Chinaja, 16º11’N, 90º17 W 

 

IZABAL 

422. Quirigua, 15º16’N, 89º05 W 

423. Los Amates, Aldea Vista Hermosa, 15º18’N, 89º08 W 
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424. 5,1 Km WSW  Puerto Santo Tomas, Las Escobas, 15º45’N, 88º49 W 

425. 5,6 Km WSW Puerto Santo Tomas, 15º45’N, 88º49 W 

426. 2,5 Km NE Quirigua, 15º16’N, 89º03 W 

427. 2 Km W Los Amates, 15º16’N, 89º07 W 

 

SA� MARCOS 

428. Finca La Paz, 1060-1550m, 14º49’N, 91º50 W 

429. San Rafael, Finca Santa Julia, 1,25 Km E 0,75 Km S San Rafael Pie de La Custa, 14º56’N, 91º54 W 

 

SOLOLÁ 

430. Olas de Moca, 14º47’N, 91º10 W 

 

SUCHITEPEQUEZ 

431. Finca El Naranjo, 14º36’N, 91º20 W 

432. Volcan Zunil, Finca El Cipres, 14º35’N, 91º27 W 

 

 

GUYA�A 

 

CUYU�I-MAZARU�I REGIO� 

433. Kartabo, Mazaruni-Potaro, 06º23’N, 58º41’W 
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EAST DEMERARA - WEST COAST BERBICE  

434. Georgetown, 06º48’N, 58º10’ W 

435. Lama Creek, 06º33’N, 57º57’ W 

 

RUPU�U�I 

436. Isheartun, Essequibo, 03º41’N, 59º31’ W 

 

UPPER DEMERARA-BERBICE REGIO� 

437. Berbice River Camp at circa 18 miles (linear) SW Kwakwani (ca 2 mi downriver from Kurudini 

River confluence), 5º5’N, 58º14’W  

438. Kwakwani, ca 18 mi (airline) SW of, ca 2 mi downriver from confluence of Berbice River and 

Kurudini River, Berbice river camp, 5º05’N, 58º14’W 

439. Dubulay Ranch House, circa 2 miles by road from, 05º37’N, 57º53’W 

 

UPPER TAKUTU-UPPER ESSQUIBO REGIO� 

440. Karanambo, 3º45’N, 59º17’W 

440.1. Kuyuwini Landing, 2º04’N, 59º15’W 

 

WEST DEMERARA-  ESSEQUIBO ISLA�DS 

441. Essequiboco, Marabuma Compound, Northwest District, 08º12’N, 59º47’ W 

 

GUIA�A FRA�CESA 

UPPER TAKUTU-UPPER ESSEQUIBO 
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442. Karanambo, 03º45’N, 59º18’ W 

 

CAYE��E 

443. Cayenne, 04º56’N, 52º20’ W 

 

GRE�ADA 

SAI�T A�DREW  

444. Birch Grove, 12º06’N, 61º40’W 

445. Balthazar, 12°7’N, 61°39’W 

 

SAI�T DAVID 

446. Corinth, 12°2’N, 61°40’W 

 

SAI�T GEORGE 

447. near Saint George, 12º07’N, 61º40’W 

448. Annandale Estate, 12°5’N, 61°43’W 

449. 0,5mi S Annandale Falls, 12°5’N, 61°43’W 

450. Beausejour, 12°6’N, 61°44’W 

451. Botanic Garden, St George, 12°3’N, 61°44’W 

452. Constantine, 12°4’N, 61°43’W 

453. Perseverance, 12°6’N, 61°44’W 

454. Ross Point, 12°2’N, 61°45’W 
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455. Tempe, NE of Saint George, 12°3’N, 61°44’W 

 

SAI�T PATRICK 

456. Green Island, 12°13’N, 61°35’W 

 

HO�DURAS 

ATLA�TIDA 

457. CURLA Forestry Station, 15º42’N, 86º51’ W 

 

COLO� 

458. Salama, 15º00’N, 86º50’ W 

 

COPÁ� 

459. La Playona, 15º07’N, 88º59’ W 

460. Rio Amarillo, 14º25’N, 88º59’ W 

 

GRACIAS A DIOS 

461. Awasbila, 14º47’N, 84º45’ W 

462. Bodega de Rio Tapalwás, 14º55’N, 84º02’ W 

463. Cano Sucio, 14º56’N, 84º32’ W 

464. Kipla Tingni Kiamp, 14º56’N, 84º39’ W 

465. Sachin Tingni, 14º57’N, 84º40’ W 
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466. San San Hil Kiamp, 14º56’N, 84º31’ W 

467. Warunta Tingni Kiamp, 14º55’N, 84º41’ W 

 

ISLAS DE LA BAHIA 

468. Cayo Cochino Grande, btw Half Moon Bay and East End, 15º58’N, 86º28’ W 

469. Cayo Cochino Pequeno, 15º57’N, 86º30’ W 

 

OLA�CHO 

470. Quebrada El Mono, 14º39’N, 85º20’ W 

 

YORO 

471. Portillo Grande, ca 7 Km airline NW Yorito (also called El Portillo), 15º05’N, 87º20’W 

 

 

MEXICO 

CAMPECHE 

472. Dzibalchen, 19º31’N, 89º45’ W 

 

CHIAPAS 

473. 15 Km N of Tapachula, on road to Nueva Alemania, 15º03’N, 92º13’ W 

474. 2 mi E El Real, 17º06’N, 91º53’ W 

475. 2,5 Km N Bochil, 17º01’N, 92º53’ W 
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476. 7,5 Km N Cacahoatán, Finca San Jeronimo, 15º04’N, 92º09’ W 

477. Acacoyagua, 15º21’N, 92º39’ W 

478. Colonia Soconusco, 15º18’N, 92º43’ W 

479. Escuintla, 28 Km NE of, Finca Juarez, 15º28’N, 92º27’ W 

480. Escuintla, Rancho La Esperanza, 15º20’N, 92º38’ W 

481. Finca Monte Perla, 18,8 Km NE (road) Cacahoatán, 15º06’N, 92º01’ W 

482. La Mina Microwave Tower 3200 ft, 16º27’N, 94º01’ W 

483. Milpas, Finca San Leandro, 30 Km W Palenque, 17º30’N, 92º17’ W 

484. Salto de Agua, 17º33’N, 92º19’ W 

485. W of San Cristobal de Las Casas at salida Tunel rd, 7500 ft, 16º43’N, 92º40’ W 

 

COLIMA 

485.1. Periquillo 2 Km W, Hacienda Paso del Rio, 18,96, -103,95 

485.2. 17 mi road S E of Manzanillo, 19º04’N, 104º22’ W 

 

DURA�GO 

486. 11 Km W Los Bancos and 28 Km W of La Ciudad, 23º38’N, 105º49’W 

487. 12,6 Km SW El Palmito, 24º28’N, 106º10’W 

 

GUERRERO 

488. Acapulco, near, 16º52’N, 99º53’ W 
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ISLAS TRES MARIAS 

489. Campamento, 3 Km above, Isla Maria Magdalena, 21º25’N, 106º24’ W 

490. Isla Maria Madre, 21º35’N, 106º36’ W 

 

JALISCO 

491. 3 Km NE Talpa, 20º22’N, 104º47’W 

 

MICHOACA� 

491.1. Point of San Juan de Lima at Puerto de Tamarindis, 200 ft, 18,58, -103,67 

491.2. La Placita, 18,53, -103,59 

491.3. 1 mi N E of La Placita, 18,54, -103,59 

491.4. 21/2 mi E S E of point San Telmo Towards Motin del Oro, 18,63, -103,48 

491.5. 3 Km W of La Placita, 18,54, -103,62 

 

�AYARIT 

492. Maria Magdalena Island, Islas Tres Marias, 21º26’N, 106º25’ W 

493. San Blas, 21º32’N, 105º17’ W 

494. 17 mi E San Blas, 21º33’N, 105º01’ W 

495. 0,5 mi E San Blas, 21º32’N, 104º17’ W 

496. 7,6 WSW of Compostela, via the unfinished road from Compostela to Las Varas, 21º12’N, 

104º57’W 

497. 18,6 mi E San Blas, 21º33’N, 104º59’ W 
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498. 26,8 mi W Compostela, Puerto Vallarta Road, 21º13’N, 104º59’ W 

 

OAXACA 

499. 37 Km N San Gabriel Mixtepec, 16º27’N, 97º04’ W 

500. Cosolapa, 18º35’N, 96º39’ W 

501. La Concepcion, 16º17’N, 95º29’ W 

502. Mount Guengola, 16º24’N, 95º22’ W 

503. near Colonia Rodolfo Fuigueroa, Rancho Vicente, Cerro Baul, 16º33’N, 94º14’ W 

504. near Tenango, Sta Lucia, Cerro Arenal, 16º17’N, 95º31’ W 

505. Santa Lucia, near Tehuantepec, 16º17’N, 95º31’ W 

506. Tehuantepec, 16º19’N, 95º14’ W 

507. Tehuantepec, Rio Almoloya, E of Ocotal, 16º47’N, 95º07’ W 

508. Tehuantepec, San Antonio, Tres Cruces, 17º58’N, 96º58’ W 

 

QUI�TA�A ROO 

509. 18,9 mi S of Coba on Mex. Hwy 307, 20º12’N, 87º31’ W 

510. 4 Km NNE Felipe Carrillo Puerto, 21º12’N, 87º41’ W 

511. Felipe Carrilo Puerto, 21º10’N, 87º43’ W 

512. Pueblo Nuevo X-Can, 20º50’N, 87º43’ W 

 

SA� LUIS POTOSI 

513. Xilitla Region, 20º50’N, 87º43’ W 
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513.1. 17 mi W of El Naranjo on road to ciudad del Maiz ,1080m, 22,5, -99,45 

 

SI�ALOA 

514. 1 Km NE Santa Lucia, 24º46’N, 107º21’W 

515. 19,2 Km NE Santa Lucia, on Hwy 40, 24º52’N, 107º13’W 

516. 8 Km N Villa Union, 23º16’N, 106º13’ W 

517. Condordia, Ca 8 mi NW of Microondas Loberas, 23º30’N, 105º55’W 

518. Plomosas, 22 Km E Matatan, 23º3’N, 105º30’W 

 

TABASCO 

519. 5 mi SW Teapa, 23º16’N, 106º13’ W 

 

TAMAULIPAS 

519.1. 5 mi N E of Gomez Farias along Rio Sabinas Rancho Pano Ayuctle, 23,09, -99,15 

519.2. Gomez Farias, 23,03, -99,15 

519.3. 4 mi N of Gomez Farias, 23,07, -99,19 

519.4. near Rancho del Cielo 5 Mi N W of Gomez Farias, 23,01, -99,19 

519.5. 1,9 mi E Gomez Farias Town square by Gomez Farias Road, 23,07, -99,19 

VERACRUZ 

520. 25 Km SE Jesus Carranza, 17º20’N, 94º48’ W 

521. 3 Km N Presidio, 19º06’N, 96º56’ W 

522. 30 Km SE Jesus Carranza, 17º19’N, 94º46’ W 
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523. 38 Km SE Jesus Carranza, 17º18’N, 94º43’ W 

524. 39mi SSW of Acayucan, 17º29’N, 95º11’ W 

525. 4 Km WNW Fortin, 18º54’N, 97º01’ W 

526. 9 Km E Coatzacoalcos on Hwy 180, 18º05’N, 94º27’ W 

527. Catemaco, 18º25’N, 95º07’ W 

528. Cautlapan, 18º52’N, 97º01’ W 

529. Jalapa, 19º32’N, 96º55’ W 

530. Ojo de Agua, 18º42’N, 95º45’ W 

531. Orizaba, 18º51’N, 97º06’ W 

532. San Rafael, 20º12’N, 96º51’ W 

533. Tuxpan, 20º57’N, 97º24’ W 

534. Xico, 19º25’N, 97º00’ W 

 

YUCATA� 

535. 6 Km S Merida, 20º56’N, 89º36’ W 

536. Chichen Itza, 20º40’N, 88º34’ W 

537. Colonia Santa Maria, 20º50’N, 89º37’ W 

538. Hacienda Chichen Itzá, 20º40’N, 83º34’ W 

539. Libre Union, ca 22 Km W Chichen Itzá, 20º42’N, 88º49’W 

540. Piste, 20º42’N, 88º35’ W 

541. Tekom, ca 9 Km SW Valladolid, 20º36’N, 88º16’W 

542. Valladolid Trail, Chichen Itzá, 20º40’N, 88º11’ W 
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543. Xtoloc Cenote, Chichen Itzá, 20º40’N, 83º34’ W 

 

�ICARÁGUA 

ATLA�TICO �ORTE 

544. 4 mi SW Bonanza, 14º00’N, 84º38’ W 

 

ESTELI 

545. Finca Venecia, 7 Km N, 16 Km E Condega, 13º20’N, 86º24’W 

 

MA�AGUA 

546. Casa Colorada, Los Nubes, 11º59’N, 86º19’ W 

 

MATAGALPA 

547. Matagalpa, 13º10’N, 85º38’ W 

 

ZELAYA 

548. 10 mi above Recero Rio Siquia Mico, 12º12’N, 84º16’ W 

549. El Recreo, S side Rio mico, 12º10’N, 84º19’ W 

 

 

PA�AMÁ 

BOCAS DEL TORO 
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550. 4,0 Km NW Almirante, 09º18’N, 82º25’ W 

551. Almirante, 09º18’N, 82º24’ W 

552. Bocatorio camp, Isla Cristobal, 09º15’N, 82º16’ W 

553. ca Almirante, 09º18’N, 82º24’ W 

554. Cayo Nancy, 09º20’N, 82º13’ W 

555. Isla de Colon, La Gruta, 09º23’N, 82º16’ W 

556. Islas Bastimentos, 09º18’N, 82º08’ W 

557. Laguna de Tierra Oscura, 3.7 Km S of Tiger Key, 09º11’N, 82º13’ W 

558. Punta de Pena, 08º55’N, 82º11’ W 

559. Quebrada Paloma, Isla Cristobal, 09º15’N, 82º16’ W 

560. Rio Changuinola near Quebrada El Guabo, 40-100m - 16Km airline W Almirante, 09º18’N, 

82º32’W 

 

CA�AL ZO�E 

561. Ancon, 08º58’N, 79º33’ W 

562. Barbour trail Barro Colorado Island, 09º10’N, 79º50’ W 

563. Barro Colorado Island, 09º09’N, 79º49’ W 

564. Barro Colorado, 08º14’N, 78º13’ W 

565. Cocle, 08º27’N, 80º26’ W 

566. Colón, 09º30’N, 79º58’ W 

567. Curundu, 08º58’N, 79º33’ W 

568. Fort Clayton ca Cardenas River, 08º59’N, 79º35’ W 



325 

 

569. Fort Kobbe, 08º54’N, 79º35’ W 

570. Galliard HWY Continental Divide S of Madden Turnoff, 09º03’N, 79º38’ W 

571. Madden Forest preserve, 09º05’N, 79º38’ W 

572. Madden Lake, Boy Scout Camp, 09º14’N, 79º34’ W 

573. Pipeline road, 09º07’N, 79º42’ W 

574. vicinity of Fort Clayton, 09º00’N, 79º34’ W 

575. Wheeler trail Barro Colorado Island, 09º09’N, 79º49’ W 

 

CHIRIQUI 

576. 13 Km NE Gualaca, rd to Valle Hornito, 08º37’N, 82º13’ W 

577. Finca Santa Clara, 08º48’N, 82º84’ W 

578. Progreso, 08º26’N, 82º50’ W 

579. Rabo de Puerco, Bay of Dulce, 08º16’N, 82º55’ W 

580. road between Volcan and Cerro Punta, 08º49’N, 82º33’ W 

581. San Felix, 24 Km NNE of, Cerro Colorado, 08º32’N, 81º47’ W 

582. Secas Island, 07º58’N, 82º01’ W 

583. vicinity N of Boquete, 08º47’N, 82º25’ W 

 

COCLE 

584. 8 km SW Penonomé, 08º27’N, 80º24’ W 

585. Cocle, 08º27’N, 80º26’ W 
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COLO� 

586. Barro Colorado Island, 09º10’N, 79º50’ W 

587. Ciricito, 08º47’N, 80º04’ W 

 

DARIE� 

588. near mouth of the river Canglon, 08º19’N, 77º46’ W 

589. Rio Chucunaque, ca 7 Km above Rio Morti, 08º54’N, 78º00’ W 

590. Rio Jaque, 1,5 Km above Rio Imamado, 07º31’N, 78º10’ W 

591. Rio Tuira at Rio Mono, 08º39’N, 78º09’ W 

 

HERRERA 

592. 22 km NW Chitre, 08º04’N, 80º35’ W 

593. 24 km SW Aguadulce, 08º05’N, 80º41’ W 

594. 5 Km ENE Pese, 07º55’N, 80º34’ W 

595. Arraijan, 07º46’N, 80º52’ W 

596. Parita, 08º00’N, 80º31’ W 

 

LOS SA�TOS 

597. Rio Guanico, 07º17’N, 80º25’ W 

 

PA�AMA 

598. 6 Km WSW Chepo, 09º08’N, 79º08’ W 
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599. Altos de Majé, 08º49’N, 78º30’ W 

600. Arraijan, 07º46’N, 80º52’ W 

601. Cerro Jefe region, Piedras-Pacora Ridge, Cerro Azul region, 09º14’N, 79º23’ W 

602. El Espino, 08º50’N, 79º51’ W 

603. Finca La Sumbadora, 09º14’N, 79º21’ W 

604. Fort Davis, 09º00’N, 79º34’ W 

605. Las Cumbres, 09º05’N, 79º32’ W 

606. Nueva Gorgona, 08º33’N, 79º52’ W 

607. Rodman Naval Ammo Depot, 08º57’N, 79º35’ W 

608. Taboga Id, 08º47’N, 79º33’ W 

 

PEARL ISLA�DS 

609. Isla Chapera, 08º34’N, 79º03’ W 

610. Pedro Gonzales Id, 08º26’N, 79º05’ W 

611. San Jose Island, 08º16’N, 79º08’ W 

 

VERAGUAS 

612. Isla Gobernadora, 07º33’N, 81º12’ W 

 

PARAGUAI 

ALTO PARAGUAI 

613. Casado, estancia Casilda, 22º20’N, 57º55’ W 
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CAAGUAZÚ 

614. Colonia 1º de Mayo, 24º34’N, 55º47’ W 

 

CE�TRAL 

615. Colonia 1º de Mayo, 24º34’N, 55º47’ W 

616. Colonia Nueva Italia, 25º37’N, 57º30’ W 

617. Isla Guasuí, 25º16’N, 57º40’ W 

618. San Lorenzo, Km. 10.5, 25º20’N, 57º32’ W 

619. Asunción, 25º16’N, 57º40’ W 

 

ITAPÚA 

620. Isla Yasyretá e área de Influencia, 26º50’N, 55º50’ W 

621. Río Paraguay, 4 Km. S del Puerto Ybapobó, 26º50’N, 55º50’ W 

 

MISIO�ES 

622. Arroyo Verde, 25º38’N, 57º09’ W 

623. Estancia La Golondrina, 30 Km. NW de Villa Hayes, 26º52’N, 57º03’ W 

 

PARAGUARÍ 

624. Villa Hayes, 25º55’N, 57º09’ W 
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PRESIDE�TE HAYES 

625. Arroyo Verde, Distrito Acahay, 24º56’N, 57º42’ W 

626. Chacoi, Gral. Bruguez, 24º07’N, 58º19’ W 

627. Santa Rosa, 24º07’N, 58º19’ W 

628. Transchaco, Km. 68, 25º06’N, 57º34’ W 

629. Villa Hayes, 25º06’N, 57º34’ W 

 

SA� PEDRO 

630. Río Paraguay, 7 Km. NE de Piquete Kué, 23º40’N, 57º22’ W 

 

 

PERU 

A�CASH 

631. Yungay, 09°09’S, 77°44’W 

 

CAJAMARCA 

632. 2 Km S San Marcos, 2000m, 07º20’S, 78º10’ W 

633. Magdalena, 07º15’S, 78º40’ W 

634.Assuncion, 07°19’S, 78°31’W 

635. 3 km S (by road) San Pablo, 07°08’S, 78°49’W 

636. 1 km (Airline) NE Monte Seco, Rio Zana, 06°52’S, 79°05’W 

637. Cerro Condoroaz near Quebrada San Isidro, ca 6 km (Airline) WSW Monte Seco, 06°51’S, 79°09’W 
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CUZCO 

638. San Fernando, Rio Casirón, 13º0’N, 73º15’W 

 

JU�I� 

639. Junin, 11º10’N, 76º00’ W 

 

LA LIBERTAD 

640. Chiclin, Hacienda Chiclin, 07º50’S, 79º09’W 

641. Moche, 08º11’S, 79º02’W 

642. Pacasmayo, 07°24’S, 79°33’W 

643. Trujillo, 08°07’S, 79°02’W 

 

LIMA 

644. Verrugas, Canyon, 11°52’S, 76°32’W 

645. Nana, 11°59’S, 76°50’W 

646. Lima, Garden in Magdalena Vieja, 12°05’S, 77°04’W 

 

LORETO 

647. Boca Cushabatay, Pampa Hermosa, 07º12’N, 75º16’ W 

648. Orellana, 06º54’N, 75º10’ W 

649. Pampa Hermosa, 07º12’N, 75º18’ W 
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650. Requena (Uresti), Monte Carmelo, 04º58’N, 73º50’ W 

651. Rio Itaya, Iquitos, 03º47’N, 73º14’ W 

652. Rio Ponasa, 1000 ft elev, Panya, 07º11’N, 75º14’ W 

653. Rio Ucayali, 04º30’N, 76º26’ W 

654. Roaboya, Rio Ucayali, 07º47’N, 75º54’ W 

655. Suhuaya, Contamana, 07º15’N, 74º54’ W 

 

UCAYALI 

656. Contamana, 07º15’N, 74º54’ W 

657. Rio Cushabatay, Pampa Hermosa, 07º12’N, 75º16’ W 

 

SAI�T VI�CE�T A�D GRE�ADI�E ISLA�DS 

BEQUIA 

658. Park, 13º16’N, 61º07’W 

 

GRE�ADI�ES 

659. Carriocoa, 12º29’N, 61º28’W 

660. Quatre Island, 12°57’N, 61°15’W 

661. Mustique Island, Grand Bay, 12°53’N, 61°11’W 

662. Chathan Bay, Union Island, 12°36’N, 61°26’W 

663. Tobago Cays, 12°38’N, 61°22’W 
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SAI�T GEORGE 

664. Cane Garden, S. of Kingston, 13°8’N, 61°13’W 

665. Kingston, 13°10’N, 61°14’W 

666. Princess Margaret Bay, 13°0’N, 61°14’W 

SURI�AME 

MAROWIJ�E 

667. Langamankondre, 05º41’N, 54º02’ W 

 

PARAMARIBO 

668. Paramaribo, 05º50’N, 55º10’ W 

669. Botanical Gardens, 05º50’N, 55º10’ W 

 

TRI�IDAD & TOBAGO 

TRI�IDAD 

670. Arima Valley, St Patrick, 10º40’N, 61º18’ W 

671. Bayshore, NW of Port of Spain, 10º39’N, 61º31’ W 

672. Guayaguayare road, about 3 mi junction of Mayaro, 10º10’N, 61º05’ W 

673. Manzanilla, Mayaro Road, vivinity of Milestone 41 ¾, 10º31’N, 61º02’ W 

674. Maracas Royal Road, 10º37’N, 61º27’ W 

675. Mayaro, 10º19’N, 60º58’ W 

676. Princes Town, 10º16’N, 61º23’W 

677. Tucker Valley, Saint George, 10º43’N, 61º37’ W 
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TOBAGO 

678. Bacolet river, 11º10’N, 60º42’ W 

679. Bloddy Bay, 11º18’N, 60º38’ W 

680. Cambleton, 11º19’N, 60º33’ W 

681. Charlotteville, above Pirate´s cove, 11º18’N, 60º33’ W 

682. Charlotteville, ca 2 mi (air) SW of, Saint John, 11º18’N, 60º33’ W 

683. Charlotteville, ca 3 Km SW of, 11º18’N, 60º33’ W 

684. Hills above Man of War Bay, 2 Km ENE Charlotteville, 110m, 11º18’N, 60º33’ W 

685. Little Tobago Id, 11º18’N, 60º30’ W 

686. Scarborough, ca 3 Km from, on main road, 11º11’N, 60º44’ W 

687. vicinity of Hillsborough Dam, 11º13’N, 60º40’ W 

 

VE�EZUELA 

ARAGUA 

688. Rancho Grande, near Maracay, 10º23’N, 67º44’ W 

 

BOLIVAR 

689. 1Km E (by road) of Rio Aro on route 19, 07º30’N, 64º05’ W 

690. 25 Km SE El Manteco, 07º21’N, 62º32’ W 

691. Arabupu (Arabopo), 05º06’N, 60º44’ W 

692. Auyan-tepui plateau, 220m, 05º55’N, 62º32’ W 
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693. El Manteco, 07º21’N, 62º32’ W 

694. Hato Terrecay (16 Km N El Manteco), El Manteco, 07º35’N, 62º30’ W 

695. La Gran Sabana, 40Km E Cavanayen, Parupa, 05º40’N, 61º23’ W 

696. Tate-Carter, Arabupu, 05º06’N, 60º44’ W 

697. Ucaima, 06º15’N, 62º37’ W 

 

CARABOBO 

698. San Esteban Rio Bank, 10º26’N, 68º01’ W 

 

COJEDES 

699. ca 10 Km N San Carlos (on road to Solano), 09º44’N, 68º36’ W 

 

DISTRITO FEDERAL 

700. Caracas, 900m, 10º10’N, 67º50’ W 

701. El Valle, 110m, 10º27’N, 60º55’ W 

702. Instituto de Biologia Experimental, Univ. Central de Venezuela, Caracas, 10º29’N, 66º53’ W 

 

GUARICO 

703. Caraquito, 9° 21’N, 65° 22’W 

 

MIRA�DA 

704. Curupao, Power Plant, 10º30’N, 66º38’W 
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705. Parque Nacional Guatopo, 2 Km N El Lucerno 800m, 10º05’N, 66º30’W 

 

MO�AGAS 

706. Caripito, Jungle ca 100m, 10º08’N, 63º06’W 

707. Cocollar, near Mount Turumiquire, 10º07’N, 63º52’W 

708. San Antonio de Maturin, 10°07’N, 63°43’W 

 

�UEVA ESPARTA 

709. Cueva El Convento, 1 km N, 1 km W San Francisco de Macanao, Isla Margarita, 11º01’N, 64º18’ W 

710. La Asuncion, 11º02’N, 63º53’ W 

711. La Asuncion, 3 Km NNE of, Salamanca, Isla Margarita, 07º30’N, 64º05’W 

712. Los Robles, Isla Margarita, 10º58’N, 63º50’W 

713. Porlamar, Isla Margarita, 10º57’N, 63º51’W 

 

SUCRE 

714. 16Km E of, Quetepearita, Cumaná, 10º26’N, 64º02’ W 

715. 2.5 km SW Cumaná, Cumaná, 10º26’N, 64º11’ W 

716. 21Km E of, Cumaná, 10º27’N, 63º57’ W 

717. 25 Km (by road) S Cumaná, Cumaná, 10º13’N, 64º11’ W 

718. 5 km (by road) W Muelle de Cariaco, Muelle de Cariaco, 10º29’N, 63º33’ W 

719. Cuchivano, 10º15’N, 63º55’ W 

720. Quinta Santa Elena, 2 km SW Cumaná, Cumaná, 10º26’N, 64º11’ W 
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721. San Fernando, Montes, 10º18’N, 63º56’ W 

722. Yacua, Península de Paria, 10° 40’N, 62° 30’W 

 

TACHIRA 

723. La Fria Pueblo Nuevo, 08º13’N, 72º14’ W 

 

TRI�IDAD 

724. Testigos Island, N W from Trinidad, 11º22’N, 63º05’ W 

 

TRUJILLO 

725. 46Km WNW Valera, Valle Verde, 09º26’N, 70º59’ W 

726. Sabana de Mendoza, 09º26’N, 70º46’ W 

 

YARACUY 

727. Boqueron, 10º35’N, 68º50’ W 

 

ZULIA 

728. El Laberinto, 10º33’N, 72º13’W 

729. Mission El Tukuko, Sierra de Perija, 09º59’N, 72º48’ W 
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APÊ�DICE II. Lista de material examinado referente aos gêneros de 

Colubridae utilizados para fins comparativos. 

Bogertophis rosaliae: CAS 143521; Bogertophis subocularis: USNM 330060. 

Coluber constrictor: KU 18201, 47111, 53733, 101151, 190898-99, 190900. 

Chironius exoletus: MZUSP 8518, 8735-36, Chironius scurrulus: IB 66267. 

Dendrophidion dendrophis: MZUSP 2883, 2884, 3050, 8739, 8742, 9642-43; 

Dendrophidion percarinatus: IB 25718, MZUSP 6383; Dendrophidion bivittatum: 

MZUSP 7843; Dendrophidion sp: KU 29981. 

Drymobius chloroticus: CAS 101425, 165186; KU 187268, 187270, 190922, 190925-

26; MVZ 146583, 148171, 159605; USNM 559633; Drymobius margaritiferus: CAS 

66928-30, 66932, 66934-36, 67004-06; KU 94131, 101152, 171725-26; MZUSP 4139, 

6430; USNM 559620; USNM 56162, 110842, 110845; Drymobius melanotropis: KU 

31973, 63787, 140054; Drymobius rhombifer: KU 75619; MZUSP 8746; USNM 

204121; Drymobius sp: FMNH 179066; MRT 1089-90; MZUSP 10420. 

Drymoluber brazili: MZUSP 7544, 7807, 7988; Drymoluber dichrous: KU 105402, 

148309, 169950, 175410, 204913-16, 207776, 214860; FMNH 11177, 11259; MPEG 

8635; MZUSP 4207, 4390-91, 6388-89, 7377, 7378, 8500, 9644-45, 9777, 10422-24, 

10763, 14998, 15590, 17297. 

Leptodrymus pulcherrimus: CAS 123985; KU 86202, 112966, 190988-90, 200609; 

MVZ 80011. 

Masticophis aurigulus: MVZ 236399; Masticophis barbouri: MVZ 161424; 

Masticophis bilineatus: CAS 1128-29, 1636, 34752, 48011-14, 66378; USNM 46481, 
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320080; Masticophis flagellum: USNM 90590, 222061-62; Masticophis lateralis: 

USNM 52662; Masticophis mentovarius: FMNH 20576, 20579; USNM 300002; 

Masticophis scothii: USNM 75981; Masticophis taeniatus: USNM 218838; Masticophis 

sp: FMNH 36081-82; KU 24130. 

Pantherophis guttatus: USNM 299681; Pantherophis obsoletus: USNM 56395, 87310, 

90619, 245851, 297276, 299681; Pantherophis vulpinus: USNM 307536. 

Salvadora hexalepis: CAS 23785, 33453, 48059, 169505, 182422, 190875; USNM 

214123; USNM 109241, 246559; Salvadora grahamiae: USNM 321523; Salvadora 

lemniscata: USNM 10925. 


