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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.  
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OS TÁXONS DO GRUPO DA ESPÉCIE 

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 
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(“Addenda e Corrigenda” apresentada por Vanzolini) afirmam que as subespécies de M. 

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 
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sejam reconhecidas como espécies distintas, mas sim espécies incipientes, as quais são, sob 

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 
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geográfica. Entretanto, o trinômio geralmente elucida um ou outro caráter que varia 

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”. 
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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).  

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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CONCLUSÕES 

� 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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