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Dentre os 20 gêneros de Microhylidae reconhecidos para o Novo Mundo, o gênero 

Chiasmocleis é considerado o mais diversificado, contendo 25 espécies amplamente 

distribuídas pela América do Sul ao leste dos Andes e ao sul da América Central. O 

gênero carece de uma análise filogenética que proponha uma hipótese de parentesco 

robusta entre a maioria das espécies, que teste objetivamente o seu monofiletismo e que 

o posicione dentro da irradiação de microhylídeos neotropicais. A análise comparada da 

morfologia de 18 espécies de Chiasmocleis, mais 19 espécies pertencentes a 15 gêneros 

de microhilídeos neotropicais resultou em uma matriz de 116 caracteres, 48 referentes à 

morfologia externa e 68 osteológicos. Através de uma análise cladística esta matriz foi 

analisada no programa TNT, resultando em duas árvores igualmente parcimoniosas, 

com 490 passos, índice de consistência 0.308 e índice retenção 0.562. O monofiletismo 

do gênero Chiasmocleis é rejeitado, com o gênero Syncope enraizando-se no ápice da 

linhagem formada pelas espécies do gênero Chiasmocleis.  Além disso, C. panamensis 

não se agrupa com as demais espécies do gênero, se posicionando como o grupo-irmão 

do clado formado pelos gêneros Relictivomer, Elachistocleis, Dasypops, Synapturanus, 

Myersiella sendo este o clado irmão das demais espécies de Chiasmocleis mais 

Syncope. A topologia encontrada agrupa as espécies de menor tamanho, nos ramos mais 

derivados na irradiação americana de microhylídeos, sugerindo uma tendência evolutiva 

a redução do tamanho corporal. Embora não se tenha traçado um perfil geral das 

conseqüências da redução do tamanho no grupo, características da cintura escapular 

sugerem a retenção de estados pedomorficos nas espécies miniaturalizadas. 

. 

1. Resumo 
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Among the 20 recognized genera of the New World Microhylidae, Chiasmocleis is the 

most diverse, containing 25 species widely distributed throughout South America east 

of the Andes and south of Central America. The genus lacks a robust hypothesis of 

relationship between its species, and its monophyly has never been adequately tested. In 

this work a phylogenetic analysis is employed to specifically address those issues and to 

position Chiasmocleis among American microhylids. Comparative analysis of the 

morphology of 18 species of Chiasmocleis, and 19 species from 15 genera of 

Neotropical microhylids resulted in a matrix of 116 characters, 48 concerning the 

external morphology and 68 osteological. This matrix was analyzed in a cladistic 

framework with the program TNT, resulting in a single most parsimonious tree with 

490 steps, consistency index 0.308 and retention index 0.562. The monophyly of the 

genus Chiasmocleis is rejected, with the genus Syncope rooting at the apex line formed 

by species of the genus Chiasmocleis. In addition, C. panamensis did not group with 

other species in the genus, and is positioned as the sister group to the clade formed by 

Relictivomer, Elachistocleis, Dasypops, Synapturanus, Myersiella, this clade being the 

sister group of the other species of Chiasmocleis plus Syncope. The topology found 

positioned the smaller species in the more derived branches, suggesting an evolutionary 

trend of reduction of body size in the new world microhylid lineage. Although the 

present work has not drawn a general profile of the consequences of miniaturization in 

the group, characteristics of the shoulder girdle suggest the retention of paedomorphic 

states in smaller species.. 

 

 

2. Abstract 
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Dentre as 49 famílias reconhecidas para os anuros, a família Microhylidae se 

destaca pela sua grande diversidade morfológica e ecológica. Atualmente esta família é 

composta por 68 gêneros e 466 espécies, alocadas em 11 subfamílias (Asterophryinae, 

Cophylinae, Dyscophinae, Gastrophryninae, Hoplophryninae, Kalophryninae, 

Melanobatrachinae, Microhylinae, Otophryninae, Phrynomerinae e Scaphiophryninae), 

e distribuídas pelas três Américas, África sub-saariana, Madagascar, sudeste Asiático e 

norte da Austrália (Frost, 2010). Dos 68 gêneros, 20 ocorrem no Novo Mundo, sendo 

dois na América do Norte e América Central (Gastrophryne, Hypopachus), quatro pela 

América Central e América do Sul (Chiasmocleis, Elachistocleis, Nelsonophryne, 

Relictivomer) e 14 estão restritos à América do Sul (Adelastes, Altigius, Arcovomer, 

Ctenophryne, Dasypops, Dermatonotus, Hamptophryne, Hyophryne, Melanophryne, 

Myersiella, Otophryne, Stereocyclops, Synapturanus, Syncope). 

A maioria dos microhilídeos apresenta tamanho reduzido (9 a 100 mm), e são 

essencialmente terrestres ou semi-fossoriais, embora existam gêneros arborícolas. A 

diversidade morfológica dentro da família é marcante, com espécies de corpo achatado 

ou globoso com a cabeça pequena e afinada, até espécies com corpo reduzido e delgado. 

As espécies totalmente arborícolas apresentam discos digitais desenvolvidos, enquanto 

que as espécies terrestres possuem dedos longos, sem quaisquer expansões (Duellman 

& Trub, 1986). A grande diversidade de hábitats utilizados pelos microhilídeos e sua 

morfologia diversificada fazem com que não haja um padrão ecológico ou morfológico 

uniforme para a família (Wu, 1994). 

As diferenças osteológicas encontradas entre as espécies de Microhylidae atingem 

um grau raramente visto em outras famílias de anuros (Parker, 1934). Um reflexo desta 

variação osteológica é o número proporcionalmente alto de gêneros monotípicos (Wild, 

3. Introdução 
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1995). Dois fatores contribuem para esta característica do grupo: a evolução repetida da 

fossorialidade, com a presença de um mosaico de características ligadas a este hábito, 

principalmente no que diz respeito à ossificação do crânio (Emerson, 1971), e o 

tamanho reduzido de diversas espécies. O entendimento das causas da grande 

variabilidade morfológica passa pela determinação da relação entre forma, tamanho e 

hábitos, necessitando de conhecimento adicional sobre o comportamento, ecologia e 

morfologia de diversos gêneros, de forma que as hipóteses que explicam a evolução da 

forma e a diversidade morfológica no grupo possam ser testadas dentro de um 

arcabouço filogenético. 

Comparando com a maioria dos anuros do Novo Mundo, os microhilídeos são 

relativamente raros na natureza, provavelmente devido ao hábito fossorial e curta 

temporada de reprodução (reprodução explosiva) observado na maioria das espécies. 

Estes fatores podem explicar a carência de estudos taxonômicos e sistemáticos e a 

pequena quantidade de representantes da família na maioria das coleções (Duellman & 

Trueb, 1986). 

Trabalhos filogenéticos abordando o relacionamento dos táxons alocados dentro 

da família Microhylidae são limitados (Parker, 1934; Zweifel, 1986; Donnelly et al., 

1990; Wu, 1994; Wild, 1995; Greenbaum, 2006; Frost, et al., 2006; Van der Meijden et 

al., 2007). O primeiro trabalho clássico, e ainda hoje bastante utilizado, consiste na 

revisão realizada por Parker (1934), onde foram reconhecidos 43 gêneros e 191 espécies 

alocadas em sete subfamílias. Parker (1934) define a família Microhylidae a partir da 

combinação de 12 caracteres não exclusivos. 

Wu (1994) realizou uma extensa análise morfológica da família Microhylidae que 

abrangeu 188 caracteres para 105 espécies pertencentes a 56 gêneros. Nesta análise, os 

gêneros Hemisus e Rhynophrynus agruparam com os táxons da família Brevicipitidae, 
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levando o autor a considerar a família Microhylidae como sendo polifilética. Das sete 

subfamílias reconhecidas por Parker (1934), Wu reconheceu apenas Cophylinae e 

Microhylinae.  

Recentemente, Frost et al. (2006) combinaram os caracteres morfológicos larvais 

de Haas (2003) a uma análise molecular e encontraram 30 sinapormorfias morfológicas 

para a família. Nesta análise, Microhylidae emerge como o grupo-irmão de um clado 

formado pelas famílias Hemisotidae, Brevicipitidae, Hyperoliidae e Arthroleptidae.  

O estudo exclusivo das relações entre os microhilídeos neotropicais teve seu 

início com Zweifel (1986), que assumiu o monofiletismo dos microhylídeos 

neotropicais (Figura 1). A principal sinapomorfia apontada por Zweifel (1986) para o 

clado dos microhilídeos do Novo Mundo é a freqüência de um cariótipo com 22 

cromossomos, condição ausente nos gêneros do Velho Mundo. Trabalhos mais recentes 

envolvendo este grupo de microhilídeos foram realizados por Donnelly et al. (1990) e 

Wild (1995) (Figura 2). O primeiro estudo analisou detalhadamente a morfologia dos 

girinos, enquanto que o segundo apresentou uma filogenia embasada nas informações 

morfológicas levantadas por Zweifel (1986) e Donnelly et al. (1990). A análise 

filogenética apresentada por Wild (1995) sustenta o monofiletismo dos microhilídeos 

neotropicais proposto por Zweilfel (1986). Entretanto, estes trabalhos ainda sofrem de 

uma amostragem limitada, tanto de táxons pertencentes a outras subfamílias, como de 

caracteres morfológicos, a maioria deles extraído do trabalho do Zweifel (1986).  

Das 34 espécies de Microhylidae utilizadas por Frost et al. (2006), nove 

pertencem aos gêneros americanos Synapturanus, Ctenophryne, Nelsonophryne, 

Dasypops, Hamptophryne, Elachistocleis, Dermatonotus e Gastrophryne. Esta análise 

corroborou o parafiletismo da subfamília Microhylinae, proposta inicialmente por 

Parker (1934), que agrupava todos os gêneros asiáticos e americanos (Figura 3). Com 
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exceção de Synapturanus, que reteve uma posição basal na família, a linhagem 

americana dos microhilídeos formou um clado reconhecido por Frost et al. (2006) como 

a subfamília Gastrophryninae. 

Posteriormente, Van der Meijden et al. (2007) testaram o monofiletismo das 

subfamílias propostas por Frost et al. (2006) através uma análise filogenética molecular 

(Figura 4) que incluiu 34 espécies de microhilídeos, corroborando os seus resultados. 

Assim como no trabalho de Frost et al. (2006), os microhilídeos da subfamília 

Gastrophryninae não foram adequadamente amostrados, incluindo apenas oito espécies 

pertencentes aos gêneros Otophryne, Hypopachus, Gastrophryne, Dermatonotus, 

Elachistocleis, Hamptophryne e Chiasmocleis. Os microhilídeos americanos se 

agruparam num clado monofilético, com exceção de Otophryne que se posicionou 

claramente fora de ambos os grupos de Microhylinae asiáticos e Gastrophryninae 

americanos (Figura 4). A designação de uma subfamília a parte para alocar o gênero 

Otophryne (Otophryninae) já havia sido proposta por Wassersug e Pyburn, (1987). Na 

análise de Van der Meijden et al. (2007), Gastrophryninae emergiu como sendo o 

grupo-irmão da subfamília africana Phrynomerinae. As relações internas, no que diz 

respeito aos táxons também analisados por Frost et al. (2006), são consistentes com esta 

análise e a subfamília Gastrophryninae é composta pela somatória de gêneros utilizados 

por ambos os trabalhos. Devido à ausência de oito gêneros nas análises de Frost et al. 

(2006) e Van der Meijden et al. (2007), e o não agrupamento de Synapturanus aos 

demais gêneros americanos, os gêneros Adelastes, Arcovomer, Altigius, Hyophryne, 

Myersiella, Relictivomer, Synapturanus, Stereocyclops e Syncope ficaram sem alocação 

subfamiliar.  

 

O gênero Chiasmocleis 

http://research.amnh.org/vz/herpetology/amphibia/?action=bib&id=6826
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Dentre os 20 gêneros de Microhylidae reconhecidos para o Novo Mundo, o 

gênero Chiasmocleis é considerado o mais diversificado, contendo 25 espécies (Frost, 

2010) amplamente distribuídas pela América do Sul ao leste dos Andes e sul da 

América Central. Dessas espécies, apenas uma ocorre nas áreas abertas do Panamá, 

enquanto 10 distribuem-se pela Floresta Amazônica, 11 ocorrem por todo o bioma da 

Floresta Atlântica e três estão associadas aos biomas abertos do Cerrado brasileiro e do 

Chaco Boliviano e Paraguaio (Caramaschi & Cruz, 2001; Frost, 2010).  

Até a presente data não foi realizada nenhuma revisão taxonômica que abordasse 

todos os táxons presentes no gênero Chiasmocleis. Entretanto, vários trabalhos pontuais 

publicados recentemente (Caramaschi & Cruz, 1997, 2001; Cruz et al., 1997, 1999; Van 

Sluys, 1998;  Pimenta et al., 2002; Caramaschi & Pimenta, 2003; Canedo et al., 2004) 

forneceram uma base taxonômica robusta para o gênero, aumentando significativamente 

o número de espécies descritas. Cruz et al. (1997) propõem a divisão do gênero dentro 

da Mata Atlântica em dois grupos morfologicamente distintos, separados pelo grau de 

desenvolvimento das membranas nos artelhos. O primeiro grupo é caracterizado por 

apresentar membranas interdigitais desenvolvidas nos artelhos (Chiasmocleis capixaba, 

C. leucosticta, C. mantiqueira, C. cordeiroi, C. crucis e C. sapiranga), enquanto o 

segundo grupo inclui as espécies com membranas basais ou ausentes (C. carvalhoi, C. 

schubarti, C. atlantica e C. alagoanus).  

As relações filogenéticas entre as espécies do gênero Chiasmocleis e o seu 

posicionamento na irradiação de microhilídeos americanos ainda não estão bem 

definidas. Segundo Carvalho (1954), os gêneros Hamptophryne e Arcovomer estão mais 

proximamente relacionados com o gênero Chiasmocleis. Esta hipótese não foi 

descartada na filogenia produzida pelo Zweifel (1986), onde Chiasmocleis se posiciona 
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em uma politomia junto com os gêneros Syncope, Hamptophryne, Arcovomer e 

Adelastes (Figura 1).  

Através de dados morfológicos de girinos, Donnelly et al. (1990), assumem que 

Hamptophryne é o grupo-irmão de Chiasmocleis, porém, este resultado diverge do 

apresentado por Wild (1995), que reconhece o gênero Chiasmocleis como pertencendo a 

um clado formado por Adelastes, Syncope, Chiasmocleis e Arcovomer, o gênero 

Hamptophryne ficando apenas distantemente posicionado (Figura 2). 

Diferentemente dos resultados morfológicos, os resultados das análises 

moleculares apresentadas por Greenbaum (2006), posicionam o gênero Syncope dentro 

do clado formado pelas espécies de Chiasmocleis (Figura 5). Entretanto, a resolução 

limitada apresentada por esta filogenia molecular sugere que seus resultados devem ser 

interpretados com cautela até que uma amostragem de táxons mais completa seja 

considerada. 

A hipótese molecular que definiu a subfamília Gastrophryninae (Frost et al., 

2006) não incluiu o gênero Chiasmocleis. A inclusão de Chiasmocleis em análises 

robustas a partir de dados moleculares foi realizada por Van der Meijden et al. (2007), 

posicionando-o na base da subfamília Gastrophryninae (Figura 4).  

Chiasmocleis é o gênero com maior diversidade entre os microhilídeos do Novo 

Mundo. Esse gênero foi objeto de revisões taxonômicas recentes, sedimentando uma 

base taxonômica sólida que permite uma abordagem filogenética objetiva das 25 

espécies reconhecidas. O gênero carece ainda de uma análise filogenética que proponha 

uma hipótese de parentesco robusta entre as espécies, teste objetivamente o seu 

monofiletismo e o posicione dentro da irradiação de microhilídeos neotropicais. O 

presente trabalho tem como objetivo contribuir para esta questão através do estudo da 
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morfologia externa, craniana, vértebral e apendicular do maior número de espécies 

pertencentes a este gênero. 
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4.1. Monofiletismo do gênero Chiasmocleis 

Embora alguns autores relatem a possibilidade do gênero Chiasmocleis não ser 

monofilético (Walker & Duellman 1974; Zweifel 1986; Wu ,1994; Greenbaum, 2006), 

este tema nunca havia sido analisado adequadamente. As hipóteses filogenéticas 

propostas até o presente momento nunca abrangeram um número de espécies do gênero 

Chiasmocleis superior a quatro (Zweifel, 1986; Wild, 1995; Wu ,1994; Greenbaum, 

2006; Van der Meijan, 2007). O presente estudo analisou 18 das 25 espécies descritas, 

representando o trabalho com a maior abrangência taxonômica para o gênero 

Chiasmocleis.  

O monofiletismo do gênero Chiasmocleis é rejeitado no presente estudo, com o 

gênero Syncope enraizando-se no ápice da linhagem formada pelas espécies do gênero 

(clado 61; Figura 28, 29 e 30).  Além disso, Chiasmocleis panamensis não se agrupa 

com as demais espécies do gênero, se posicionando na base do clado 42 como o grupo-

irmão do clado 41 formado por Relictivomer pearsei, E. bicolor, Dasypops schirchi, 

Synapturanus mirandaribeiroi, Myersiella microps e as demais espécies de 

Chiasmocleis e Syncope (Figura 28, 29 e 30), tornando o gênero polifilético.  

O clado 42 está sustentado por uma sinapomorfia não-ambígua e três ambíguas: 

desenvolvimento medial do coracóide (99.1), nasal mais longo que largo (53.1), 

projeções duplas do ramo zigomatico (73.2) e pterigóide e maxila separados por 

cartilagem (78.1).  A proposta filogenética de Wu (1994) já havia demonstrado o não 

monofiletismo do gênero Chiasmocleis, ao agrupar C. panamensis com Elachistocleis. 

4. Discussão 
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Na proposta de Wu o clado (C. panamensis + Elachistocleis) é sustentado por sete 

sinapomorfias, destas nenhuma exclusiva.  

Em termos fenotípicos, C. panamensis apresenta uma combinação de 

características morfológicas primitivas e derivadas que também são observadas nos 

gêneros Elachistocleis e Relictivomer, por um lado, e Hamptophryne e Arcovomer por 

outro lado, mas estão ausentes nas demais espécies de Chiasmocleis. A combinação de 

caracteres que os distancia fenotipicamente de Chiasmocleis é a seguinte: o 

posicionamento da narina a frente da maxila (caráter 48), a presença de uma faixa 

femoral larga (caráter 38) e de uma dobra lateral (caráter 47) são caracteres presentes 

em C. panamensis e os dois primeiros gêneros citados acima, enquanto que a ponta 

distal da clavícula curva (caráter 98) e o padrão de desenho dorsal (caráter 33, Figura 

17) são observados em C. panamensis e nos dois últimos gêneros. Caracteres referentes 

à vocalização não foram incluídas nas análises, porém Nelson (1973) ao analisar a 

vocalização de diversos gêneros americanos, ressalta a distinção na estrutura do canto 

de Chiasmocleis panamensis com as demais espécies do gênero. Este dado amplia as 

evidências da denominação genérica erronia para C. panamensis. 

Com o posicionamento encontrado para C. panamensis, duas alternativas 

taxonômicas poderiam ser adotadas: (1) designar um novo gênero para a espécie; ou (2) 

estender a definição  do gênero Chiasmocleis Méhely 1904 para todo o clado 42, o que 

resultaria em 15 alterações taxonômicas. No intuito de manter o monofiletismo de 

Chiasmocleis, e visando um menor número de alterações taxonômicas, recomenda-se 

alocar C. panamensis em um novo gênero. 

A formação do clado 61 apresenta Chiasmocleis magnova como espécie irmã do 

clado 72 que corresponde às duas espécies amostradas para o gênero Syncope (S. 

antenori e S. carvalhoi). Dentro da linhagem do gênero Chiasmocleis, o clado 61 é o 
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mais bem sustentado, com índice de Bremer de 7 (Figura 29). Este clado inclui o gênero 

Syncope e é sustentado por nove sinapomorfias, sendo duas exclusivas (caracteres 18 e 

113): segundo dedo maior que o quarto (7.1), quarto dedo abaixo do primeiro tubérculo 

do terceiro dedo (8.1), presença de um tubérculo no quarto dedo (12.2), ausência de 

tubérculos no quinto artelho (13.0), tubérculo palmar inteiro (14.0), ponta dos dedos 

com forma achatada (18.2), ausência do processo medial no processo transverso da 

vértebra III (108.0), apenas uma falange no dedo I (113.1), redução de falanges no IV 

dedo (114.2). O clado 72, formado pelas duas espécies do gênero Syncope, encontra-se 

sustentado na presente análise por quatro sinapomorfia. Destas, apenas a fusão das 

primeiras vértebras (104.1) é exclusiva ao clado (Figura 30) 

A partir de dados moleculares, Greenbaum (2006) sugere que Syncope fosse 

transferido para Chiasmocleis, devido ao seu posicionamento dentro do clado contendo 

mais quatro espécies de Chiasmocleis (Figura 5).  Ao analisarem um Microhylidae 

incerta sedis que apresentava características intermediárias entre Syncope e 

Chiasmocleis, Duellman e Mendelson (1995) apontaram para a relação próxima entre 

ambos os gêneros. Devido à fragilidade da diagnose do gênero Syncope, Duellman e 

Mendelson (1995) relatam a possibilidade da sinonimia de Syncope com Chiasmocleis. 

Dentre todas as espécies de Chiasmocleis, C. magnova se destaca por apresentar 

claramente caracteres fenotípicos intermediários entre Chiasmocleis e Syncope, 

principalmente a redução de dígitos (Figura 15). Embora de maneira menos extrema 

Chiasmocleis jimi e C. hudsoni já apresentam reduções nos dígitos, demonstrando que a 

redução corresponde a uma série de transformação evidente nos táxons mais derivados. 

A redução de dígitos já era apontada por Zweifel (1986) como sendo um conjunto de 

caracteres que poderia evidenciar a relação entre Syncope e Chiasmocleis. 
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Uma característica interessante neste clado é a modificação em relação à 

cartilagem do epicoracóide e procoracóide. Nas espécies basais de Chiasmocleis a 

cintura apresenta um externo cartilaginoso contiguo ao epicoracóide, e este é ligado ao 

procoracóide (Figura 27). Nos táxons mais derivados deste clado, a partir do nó 61 

(Figura 28), a cartilagem do procoracóide não esta contigua ao epicoracóide, estado 

encontrado em Chiasmocleis magnova, e nas espécies do gênero Syncope (Figura 27 C). 

O interessante é o estado desta cartilagem nos táxons intermediários, clado 59 

Chiasmocleis jimi e C. hudsoni, onde a cartilagem do epicoracóide ao procoracóide 

ocorre de maneira tênua e interrompida e não sólida como nas demais espécies (Figura 

27 B). Esta série de transformação fortalece a relação entre o gênero Chiasmocleis e 

Syncope e evidencia a perda da ligação do epicoracóide com o procoracóide, nos táxons 

mais derivados e de menor porte.  

Moravec e Kohler (2007), ao descrever C. magnova, assume a designação da nova 

espécie em Chiasmocleis por se tratar de uma espécie que não apresentava fusão das 

vértebras pré-sacrais I e II, presentes em Syncope. A redução do número se vértebras é 

comum em outros gêneros de microhilídeos americanos, porem com menor freqüência, 

onde as espécies podem ou não apresentar tais fusões (Zweifel, 1986). Ao descrever o 

gênero Syncope, Walker (1973) acreditava que o novo gênero representava uma 

linhagem independente dos demais gêneros de microhilídeos americanos, devido às 

reduções nos dígitos e fusões das vértebras. Discordando das propostas de Walker 

(1973), e corroborando com hipóteses prévias (Zweifel, 1986; Greenbaum, 2006), 

sugerimos Syncope Walker 1973 seja considerado sinônimo júnior de Chiasmocleis 

Méhely 1904. 
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Os grupos filéticos propostos por Cruz et al. (1997) para as espécies de 

Chiasmocleis da Mata Atlântica relacionados com a presença ou ausência de 

membranas entre os artelhos não foram sustentados nesta análise. De fato, as espécies 

utilizadas na presente análise, e que correspondem ao grupo filético com artelhos 

providos de membranas (i.e., C. capixaba, C.cordeiroi, C. leucostica e C. mantiqueira), 

bem como os representantes do grupo filético sem membranas (i.e., C. schubarti, C. 

alagoanus e C. carvalhoi), não formaram grupos monofiléticos (Figura 28). Com o 

arranjo obtido na presente análise, não é possível estabelecer com clareza nenhum 

agrupamento biogeográfico monofilético dentro de Chiasmocleis.  

 

Van der Meijden et al. (2007) posicionaram o gênero Chiasmocleis na base da 

subfamília Gastrophryninae. Este resultado é discordante com a proposta apresentada 

aqui, onde o gênero Chiasmocleis está posicionado no clado mais derivado da irradiação 

americana (Figura 4). Nas propostas filogenéticas morfológicas de Zweifel (1986), 

Donnelly et al. (1990), Wu (1994) e Wild (1995), o gênero Chiasmocleis se posicionou 

nos ramos mais derivados (Figuras 1, 2). O posicionamento do gênero Chiasmocleis nas 

propostas morfológicas é sustentado pela presença de caracteres considerados derivados 

(Parker, 1934; Lynch, 1973; Zweifel, 1986), como a clavícula curta e curva, ausência de 

ossos do palatino e vômer posterior, redução do número de falanges e redução do 

tamanho corporal. 

As diferenças encontradas no posicionamento de Chiasmocleis (basal ou 

derivado) na linhagem de microhilídeos americanos podem estar relacionadas à 

4.1.1. Monofiletismo dos grupos filéticos de espécies da Mata 

Atlântica 

4.1.2. Posicionamento de Chiasmocleis no clado americano 
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composição dos táxons utilizados nas análises moleculares de Van der Meijden et al. 

(2007), que utilizou um extenso grupo externo, com representantes de todas as 

subfamílias de Microhylidae e não incluiu os táxons historicamente considerados basais 

na irradiação americana Nelsonophryne e Ctenophryne. Ao menos nove gêneros de 

microhilídeos americanos não estão presentes na matriz de Van der Meijden et al. 

(2007), dificultando a comparação dos arranjos encontrados na presente análise. A 

utilização de diferentes táxons no grupo externo influencia diretamente a polarização 

dos caracteres, alterando significativamente as possibilidades de arranjo entre os 

terminais (Farris, 1982). 

 

4.2. Relação do gênero Chiasmocleis com os demais gêneros 

americanos 

Carvalho (1954) sugeriu que os gêneros Hamptophryne e Arcovomer seriam mais 

relacionados a Chiasmocleis. Esta hipótese não foi descartada por completo nas 

filogenias propostas por Zweifel (1986) e Donnelly et al. (1990). A topologia 

apresentada por Zweifel (1986) posiciona Chiasmocleis em uma politomia com os 

gêneros Syncope, Hamptophryne, Arcovomer e Adelastes (Figura 1), sustentados pela 

ausência da dobra occipital. A proposta de Donnelly et al. (1990) posiciona 

Hamptophryne como táxon irmão de Chiasmocleis (Arcovomer e Adelastes não foram 

incluídos). O relacionamento próximo de Chiasmocleis com Hamptophryne e/ou 

Arcovomer é descartado na presente análise. Wild (1995) ao utilizar a matriz de Zweifel 

(1986) e Donnelly et al. (1990) observou que Zweifel (1986) codificado erroneamente a 

ausência da dobra occipital para o gênero Hamptophryne. A recodificação deste caráter 

e o acréscimo dos caracteres larvais (Donnelly et al.,1990), resultou no posicionamento 

de Hamptophryne como táxon irmão de Stereocyclops e Hyophryne (Figura 2). 
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Hamptophryne e Arcovomer compartilham outros caracteres plesiomórficos ausentes 

em Chiasmocleis, como o padrão de desenho dorsal (caráter 32.2), porção distal da 

clavícula curva (97.1), presença de ossos do palatino e vomer posterior (88.1; 89.1), 

arcada da maxila completa (apenas para Hamptophryne [80.2]). A presença destes 

caracteres e outros, e o relacionamento proposto aqui, sustentam o não agrupamento 

destes gêneros (Hamptophryne e Arcovomer) com Chiasmocleis. 

A proposta de Wild (1995) posiciona o gênero Adelastes como táxon irmão de 

Chiasmocleis e este, por sua vez, é irmão de Syncope e Arcovomer (Figura 2). Devido à 

falta de material osteológico Adelastes não foi incluindo na presente análise, e o 

posicionamento deste gênero não pode ser testado. Em termos fenotípicos, Adelastes 

compartilha com Chiasmocleis a grande maioria dos seus caracteres de morfologia 

externa. A exceção ocorre na forma geral do corpo e dos membros, que é mais delgado 

e alongado em Adelastes (Zweifel, 1986). O tamanho dos dígitos em Adelastes é maior 

quando comparado aos padrões encontrados no gênero Chiasmocleis (Figuras 13 e 15), 

que tendem a ser menores e com a presença de fimbrias. O padrão dos dígitos 

encontrado em Adelastes é semelhante aos gêneros Hypopachus, Nelsonophryne, 

Stereocyclops, Hamptophryme e Dermatonotus. 

Apesar do aspecto geral da morfologia externa de Adelastes ser similar à 

deChiasmocleis, a osteologia encontrada em Adelastes é incomum, sendo constituída 

por um conjunto de caracteres não encontrados em nenhum outro microhilídeo (Zweifel, 

1986). Como exemplo desta distinta osteologia, podem ser mencionadas a presença de 

um osso parahióide, a fusão dos frontoparietais e a fusão do esfenetmóide ao vomer. 

Zweifel (1986) aponta para uma semelhança da região palatal de Adelastes com a 

encontrada em Synapturanus: esfenetmoide como uma peça única fusionados ao vômer, 

e indistinguíveis da região anterior do paraesfenoide (Figura 24). A cintura escapular 
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com ausência de clavícula e procoracóide é outra estrutura que distancia 

fenotipicamente Adelastes de Chiasmocleis. Este tipo de cintura é compartilhada com 

Synapturanus, Myersiella, Gastrophryne, Ctenophryne e Nelsonophryne.  

Dentre os gêneros historicamente propostos como relacionados a Chiasmocleis, 

apenas Syncope agrupou-se com este, sendo considerado aqui como um sinônimo júnior 

de Chiasmocleis. As hipóteses de parentesco direto entre Chiasmocleis com 

Hamptophryne e Arcovomer são refutadas na presente análise. O gênero monotípico 

Adelastes não pôde ser testado, porém sua osteologia peculiar sugere um 

posicionamento distante. De acordo com a topologia apresentada, Elachistocleis, 

Relictivomer, Dasypops, Synapturanus e Myersiella correspondem ao clado irmão de 

Chiasmocleis. 

 

4.3. Variação Morfológica e Tendência Evolutiva na Irradiação dos 

Microhylídeos Americanos 

Uma tendência evolutiva representa os padrões de seleção que ocorrem dentro de 

uma linhagem monofilética e podem ser ilustradas por uma série de transformações de 

um conjunto de caracteres ou estruturas (Lynch, 1971; Trueb, 1973). Dentre os padrões 

morfológicos descritos neste trabalho, foi possível observar, para algumas estruturas, 

uma série de transformações, a partir dos estados encontrados nos táxons basais até os 

estados presentes nos grupos mais derivados. Dentre esse conjunto de evidências, fica 

clara a tendência de redução dentro do gênero. Este processo e outras tendências 

observadas em algumas estruturas serão discutidos a seguir. 
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A cintura escapular é considerada uma das estruturas mais importantes na 

classificação dos microhilídeos americanos (Parker, 1934; Carvalho, 1954, Zweifel, 

1986). A variação desta estrutura dentro da irradiação americana pode ser observada na 

Figura 26. A diversidade de formas encontradas está relacionada há composição e 

desenvolvimento de seus elementos (clavícula, procoracóide, epicoracóide, coracóide, 

esterno e glenoide) e foi utilizada nos caracteres 93 ao 102. As formas consideradas 

mais complexas e completas apresentam clavículas desenvolvidas, perpendiculares a 

linha média da cintura, estendendo-se por todo o coracóide, articulando-se com glenóide 

(Figura 26 A). Este tipo de cintura é considerado por diversos autores como sendo o 

estado plesiomórfico (Parker, 1934; Carvalho, 1954, Zweifel, 1986; Lehr & trueb 

2007). A otimização deste caráter na topologia (Figura 30), a cintura completa com 

clavícula alongada, não representa o estado plesiomórfico, pois os táxons basais 

apresentam cintura reduzida, com clavícula e procoracóides ausentes. Nos primeiro 

agrupamentos na base da árvore, os clados 68 (Hyophryne, Stereocyclops ssp.) e 66 

(Dermatonotus e Hypopachus) apresentam cinturas completas com clavículas 

desenvolvidas (Figura 30). A partir do clado 44 ocorre redução no desenvolvimento da 

clavícula e esta passa a ser angulada em direção ao procoracóide, não alcançando a 

região da glenóide (Figuras 26 e 30 ). Entre os nós 44 ao 40, as espécies que apresentam 

clavícula tem região distal da clavícula curva e em contato com o coracóide (Figura  27 

C, D; Figura 32). A partir do nó 40 a porção distal da clavícula é reta, não fazendo uma 

curva na linha do coracóide (Figura 32). 

Ao compararmos o padrão de desenvolvimento descrito para Hamptophryne 

boliviana (Sá & Trueb 1991) observamos que o estágio inicial do desenvolvimento da 

cintura pélvica corresponde às formas encontradas nos adultos do gênero Chiasmocleis 

4.3.1. Cintura Escapular 
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(clado 40). O mesmo se aplica às espécies do gênero Elachistocleis e Relictivover (nó 

69), que retêm o segundo estágio do desenvolvimento da cintura de H. boliviana. A 

retenção de caracteres pedomórficos, é indicada em alguns casos como uma 

conseqüência da miniaturização (Hanken, 1984, Hanken & Wakw, 1993). Embora para 

algumas estruturas, como o crânio, a retenção de estados pedomórficos, não apresenta 

relação com a miniaturalização (Yeh, 2002). A tendência a redução corpórea presente 

nos microhylídeos americanos, parece exercer um importante papel seletivo, em 

algumas das modificações encontradas na cintura pélvica. 

Infelizmente informações sobre os estágios de desenvolvimento de espécies com 

cinturas completas, não estão disponíveis. Com a obtenção destes dados será possível 

observar se o estágio inicial de desenvolvimento de uma cintura considerada 

desenvolvida representa o estado encontrado nos adultos de Hamptophryne ou em outro 

gênero. Caso isso se confirme fortalecem as evidencias da retenção de estados 

pedomórficos, na série de transformação da cintura pélvica. 

Outro processo interessante nos microhilídeos é a perda completa da de estruturas 

da cintura, como a clavícula e procoracóide (Figura 26 F). Assim como observado por 

Parker (1934) e Griffths (1963) a perda desses elementos ocorre várias vezes na família 

Microhylidae. Na proposta filogenética para os gêneros americanos Assim como 

ilustrado por Zweifel (1986) a topologia encontrada para a irradiação de microhylídeos 

americanos, ocorre a perda independentemente da clavícula e coracóide em até quatro 

ramos 31, 20, 70 e 71 (Figura 31 e 32). Diferente das modificações do desenvolvimento, 

não foi identificado modificações cronológicas para a perda da clavícula e procoracóide. 

A perda da função por pode ser um fator determinante para possibilitar a redução 

e/ou ausência de estruturas da cintura escapular (Emerson, 1984 Parker, 1934). Nos 

grupos de anuro com cintura do tipo aciferal, o suporte para manter o par de glenoides 
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separadas e firmes é feito pelas clavículas e procoracóides. Nos anuros com cintura do 

tipo firmisterna, que apresentam procoracóides e clavículas reduzidos, o maior 

desenvolvimento do par de coracóides, mantêm a forma e a rigidez da cintura, não 

afetando sua integridade estrutural (Emerson, 1984). Desta maneira o maior 

desenvolvimento dos coracóides possibilita que haja uma redução das clavículas, sem 

que seja perdia a rigidez e conseqüentemente a função da cintura (Emerson, 1984). 

Estes fatores podem ser determinantes na diminuição da pressão de seleção para a 

persistência deste elemento em microhylídeos, possibilitando a perda da clavícula e 

procoracóide de forma convergente em diferentes linhagens. 

 

Processos transversos posteriores mais curtos é considerado uma característica 

primitiva, presentes em famílias basais de Anura, Pelodytidae, Leiopelmatidae e 

Alytidae ( Trueb, 1973; Lynch 1973). Trueb (1973) assume que animais terrestres 

tendem a equalizar o tamanho dos processos prolongando os processos transversos 

posteriores. No presente trabalho, o desenvolvimento dos processos transversos foi 

utilizado no caráter 107. Ao se otimizar o caráter 107 na topologia encontrada, é 

observado que o estado considerado por diversos autores como sendo o estado primitivo 

(processo transverso curto) está presente nos taxóns mais derivado. A partir do nó 45 

(com uma reverão em Hamptophryne boliviana), os terminais apresentam claramente a 

redução do tamanho dos processos transversos.  

A redução do número de vértebras está presente em ramos mais especializados de 

anuros, como Pipidae, alguns Bufonidae e Microhylidae (Trueb, 1973). A redução do 

número de vértebras pode ocorrer através de dois processos distintos. O primeiro é 

considerado o mais primitivo, e está relacionado à perda completa de um seguimento 

4.3.2. Coluna vertebral 
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vertebral, com a incorporação das vértebras pré-sacrais ao sacrum. O segundo processo 

de redução, considerado o mais derivado, esta atrelado a fusão das primeiras vértebras 

pré sacrais, sendo a forma típica de redução em espécies miniaturizadas (Trueb, 1973). 

Nos mircrohylídeos americanos, a fusão das duas primeiras vértebras pré sacrais pode 

ser completa ou parcial, e está presente em Melanophryne carpish e nas espécies do 

gênero Syncope (Walker 1973, Lehr & Trueb 2007). Segundo Zweifel (1986), este tipo 

de fusão aparece de maneira polimórfica em Elachistocleis. 

A perda completa de um elemento vertebral é uma característica exclusiva de 

Syncope, decorrente da incorporação da vértebra IX ao sacrum transferindo a função 

sacral da vértebra IX para a vértebra VIII (Walker 1973, Trueb 1973). Dentre os 

gêneros que apresentam redução dos seguimentos vertebrais Syncope pode ser 

considerado um extremo na pela ocorrência de ambos processos de redução das 

vértebras, primitivo e derivado. 

 

A tendência à redução do tamanho corpóreo na evolução dos anuros é um tema 

amplamente difundido, relacionado com o surgimento dos anfíbios atuais e sua 

diversificação. Uma das hipóteses acerca da origem das três ordens existentes de 

anfíbios está atrelada ao processo de miniaturização e à retenção de características 

pedomórficos dos Temnospondyli, um ancestral de grande porte (Bolt, 1977; Milner, 

1988; Boy & Sues, 2000). Uma das características mais marcantes na família 

Microhylidae é a presença de processos de redução do tamanho e perda de estruturas 

ósseas, ocorrendo de forma independente nas diferentes subfamílias (Parker, 1928, 

1934; Zweifel, 1986; Trueb, 1973; Wu ,1994). 

4.3.3. Miniaturização 
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A diversidade de microhilídeos encontrada no novo mundo apresenta gêneros de 

grande porte, com tamanho aproximado de 100 mm (Dermatonotus) até espécies 

extremamente reduzidas, com tamanho corporal de até 09 mm (Syncope). A hipótese de 

relacionamento encontrada na Figura 33 posiciona os gêneros de menor tamanho, nos 

ramos mais apicais. Isso fica evidente a partir do nó 43, que agrupa os gêneros de menor 

tamanho, como Chiasmocleis, Syncope, Arcovomer, Elachistocleis, Gastrophryne. O 

mesmo padrão ocorre na diversificação do gênero Chiasmocleis, com o posicionamento 

das menores espécies no clado 60, C. jimi, C. hudsoni, C. magnova, Syncope antenori e 

S. carvalhoi. Este último gênero representa o menor microhilídeo americano, e se 

posiciona como o táxon mais derivado. 

Algumas vantagens potencialmente seletivas são indicadas como associadas à 

redução do tamanho, tais como, a fuga de predadores, exploração de diferentes recursos 

alimentares, o rápido alcance da maturidade reprodutiva e a ocupação física de 

ambientes reduzidos (Higgins & Thiel, 1988; Clarke 1996; Griffiths, 1990). Em geral o 

processo de miniaturização pode acarretar em alterações da morfologia, como a perda 

ou fusão de estruturas ósseas (Trueb & Alberch, 1985; Hanken & Wakw, 1993; Yeh, 

2002) e a retenção de caracteres embrionários, ou estados juvenis nos adultos (Hanken, 

1984; Hanken & Wakw, 1993, Yeh, 2002). 

O processo de miniaturização não representa apenas um fator de pressão seletiva 

sobre a morfologia, o comportamento e a fisiologia do indivíduo ou de uma população, 

mas abarca também uma dimensão supraespecífica ao apresentar, em algumas 

linhagens, uma correlação positiva entre o tamanho reduzido e o aumento da 

diversidade (Dial & Marzluff, 1988). Mais de 60% da diversidade de Microhylidae do 

Novo Mundo está atrelada a um morfotipo reduzido, encontrado nos gêneros 

Chiasmocleis (25 ssp.), Elachistocleis (6 ssp.) Syncope (3 ssp.) e Gastrophryne (5 ssp.). 
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Já os morfotipos de grande porte não apresentam diversidade superior a duas espécies 

por gênero, como Stereocyclops (2 ssp.), Dermatonotus (1 sp.), Dasypops (1 sp.) e 

Nelsonophryne (2 ssp.).  
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 O gênero Chiasmocleis é parafilético em relação aos gêneros Relictivomer, 

Elachistocleis, Dasypops, Synapturanus, Myersiella e Syncope.  

 No intuito de manter o monofiletismo do gênero Chiasmocleis, C. panamensis deve ser 

alocado em um novo gênero a ser definido posteriormente.  

 No intuito de manter o monofiletismo do gênero Chiasmocleis Mehely 1904, o gênero 

Syncope Walker 1973 deve ser sinonimizado com Chiasmocleis Mehely 1904. 

 O clado contendo Elachistocleis, Relictivomer, Dasypops, Myersiella e Synapturanus 

representa o grupo irmão do gênero Chiasmocleis. 

 O gênero Chiasmocleis representa a irradiação mais derivada dentro dos microhylídeos 

americanos. 

 Dentro da irradiação americana de microhilídeos, existe uma tendência à redução do 

tamanho corporal, sendo as espécies de menor tamanho os táxons mais derivados. 

5.  Conclusões  
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