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RESUMO 

O complexo Micrurus lemniscatus compreende as formas atualmente 

consideradas subespécies de M. lemniscatus (Linnaeus, 1758): M. l. 

lemniscatus, M. l. carvalhoi, M. l. diutius, M. l. helleri e M. l. frontifasciatus. 

Neste trabalho, dados morfológicos merísticos, biométricos, hemipenianos, 

cranianos e os padrões de coloração cefálico e corporais destes táxons são 

confrontados entre si e com as demais cobras-corais de tríadas repectivamente 

simpátricas, utilizando métodos comparativos e estatísticos uni e multivariados. 

As séries-tipo destes táxons são revisadas, compreendidas dentro do contexto 

histórico e discutidas, e são propostas algumas mudanças objetivando uma 

maior estabilização da nomenclatura. 

Os resultados encontrados sugerem a obsolescência do arranjo 

taxonômico assumido até o momento para estes táxons e evidenciam 

problemas na tipificação de dois dos táxons estudados. É sugerida a inclusão 

de dois exemplares adicionais de Micrurus lemniscatus examinados por 

Linnaeus na série-tipo desta espécie, um dos quais apresenta características 

que o acomodam mais perfeitamente na descrição original da espécie. Portanto 

é sugerida a adoção deste exemplar como lectótipo desta espécie, em 

detrimento do exemplar considerado lectótipo de M. lemniscatus até o presente 

momento. É também evidenciada a improbabilidade dos exemplares lineanos 

de M. lemniscatus serem oriundos do Brasil, e é sugerida a alteração da 

localidade-tipo desta espécie. 

As evidências encontradas possibilitam a caracterização e delimitação 

das formas conhecidas até o presente momento como M. l. carvalhoi, M. l. 

diutius e M. l. frontifasciatus, e é sugerida a desambiguação destas formas de 
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M. lemniscatus, conferindo-lhes status específico pleno, sob as denominações 

M. carvalhoi, M. diutius e M. frontifasciatus, respectivamente. 

E evidenciada a existência, dentre os parátipos originalmente 

designados para a espécie M. carvalhoi, de dois espécimes atribuíveis a outras 

espécies de cobras-corais de tríadas, não condizentes com a variação 

demonstrada na amostra desta espécie analisada neste trabalho. É, portanto, 

sugerida a remoção destes exemplares da série-tipo desta espécie. Além deste 

problema na tipificação, um novo táxon, Micrurus sp., é reconhecido e 

caracterizado dentre os exemplares atribuídos a Micrurus carvalhoi no extremo 

nordeste do Brasil. 

Não foram encontradas evidências que suportem a separação de M. 

lemniscatus da forma então conhecida como M. l. helleri, e é sugerida a 

sinonimização de ambas sob o epíteto Micrurus lemniscatus. 
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ABSTRACT 

The Micrurus lemniscatus species complex comprises the forms currently 

considered subspecies of M. lemniscatus (Linnaeus, 1758): M. l. lemniscatus, 

M. l. carvalhoi, M. l. diutius, M. l. helleri and M. l. frontifasciatus. In this work, 

morphological data (biometric, meristic, hemipenial, cranial and cephalic and 

body colour patterns) of these taxa are confronted with each other and with 

other sympatric triadal coral snakes species, using comparative methods and 

univariate and multivariate statistics. The type-series of all these taxa are 

reviewed, understood within the historical context and discussed, and some 

changes are suggested, aiming to further stabilize the nomenclature.  

The results suggest the obsolescence of the taxonomic arrangement 

made so far for these taxa and reveal problems in typification of two of the taxa 

studied. It is suggested to include two additional specimens of Micrurus 

lemniscatus examined by Linnaeus in the type-series of this kind, one of which 

has characteristics which fit more precisely in the original description of the 

species. It is therefore suggested the adoption of this specimen as lectotype of 

this species, rather than the considered the lectotype of M. lemniscatus to date. 

It also highlighted the unlikelihood of Linnaean specimens of M. lemniscatus 

have a Brazilian origin, and is suggested to change the type locality of this 

species. 

The evidence found allow the characterization and delimitation of forms 

known to date as M. l. carvalhoi, M. l. diutius and M. l. frontifasciatus, and it is 

suggested the disambiguation of these forms of M. lemniscatus, giving them full 

specific status under the names M. carvalhoi, M. diutius and M. frontifasciatus, 

respectively. 
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Among the paratypes originally designated for the species M. carvalhoi, 

there are two specimens attributable to other species of triadal coral snakes, not 

consistent with the variation of the species shown in the sample analyzed in this 

study. It is therefore suggested the removal of these specimens of the type-

series of this species. In addition to this typification problem, a new taxon, 

Micrurus sp., is recognized and featured among the specimens until now 

assigned to Micrurus carvalhoi in extreme northeastern Brazil.  

No evidence was found to support the splitting of M. lemniscatus form 

then known as M. l. helleri, and it is suggested the synonymization of both 

under the Micrurus lemniscatus epithet. 
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INTRODUÇÃO 

A família Elapidae (Boie, 1827) agrupa as serpentes colubroideanas 

endogliptodontas (sensu Zaher et al., 2009) portadoras da condição dentária do 

tipo proteróglifa (Duméril, 1853), ou seja, que possuem presas canaliculadas 

nunca precedidas por outros dentes, na porção mais anterior dos maxilares. 

As presas canaliculadas, por sua vez, fazem parte de um aparelho 

venenífero complexo, composto por um par de estruturas glandulares 

produtoras de veneno na região temporal, constituídas pela glândula de veneno 

propriamente dita, com lúmen central e natureza serosa, complementada à 

frente por uma glândula seromucosa acessória adjacente à porção posterior do 

duto venenífero, e acionada pelo músculo adductor mandibularis externus 

superficialis (mames). O mames é especializado nos elapídeos, sendo dividido 

em uma porção superior, com origem na crista parietal e na região pós-orbital e 

contornando a glândula para inserir-se na superfície dorso-posterior de sua 

cápsula (pars dorsalis), e uma porção inferior com origem na superfície 

dorsolateral do osso composto e inserção na região ventro-medial da glândula 

(pars ventralis) (Kochva & Wollberg, 1970; McCarthy, 1985; McDowell, 1986; 

Zaher, 1994, 1999). 

De distribuição pantropical, ocorrendo entre os paralelos 35°N e 43°S, a 

família Elapidae compreende duas irradiações com forte suporte molecular e 

morfológico: Hydrophiinae, que compreende as serpentes terrestres e marinhas 

da Australásia e Pacífico; e Elapinae, compreendendo os gêneros proteróglifos 

terrestres da África, Ásia e América mais o gênero Laticauda  (McDowell, 1970; 

Slowinski et al., 1997; Slowinski et al., 2001; Slowinski & Keogh, 2000; 

Slowinski & Lawson, 2005; Lawson et al., 2005). 
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Morfologicamente, o principal caráter diagnóstico entre estes grupos é o 

tipo da articulação palatino-pterigóidea. Os Hydrophiinae apresentam uma 

articulação palatino-pterigóidea relativamente rígida, na qual o palatino - que 

carece de processo coanal e não possui conexão com o maxilar - atua tão 

somente como uma extensão do pterigóide, permanecendo em posição 

horizontal durante a protração do complexo pterigóide-palatino. Já os Elapinae 

apresentam uma articulação palatino-pterigóidea em charneira, na qual o 

palatino - que possui um processo coanal evidente e conecta-se ao processo 

palatino do maxilar - efetua uma rotação em arco no sentido dorso-anterior por 

ocasião da protração desse complexo (McDowell, 1970, 1987). 

Além do caráter autapomórfico da condição proteróglifa, outras 

características morfológicas, como o confinamento da glândula de Harder à 

região orbital, a ausência do escudo loreal, e a presença de hipapófises 

alongadas, ultrapassando o plano do cótilo nas vértebras pré-torácicas são 

úteis na diagnose dos Elapidae, porém apenas se aplicadas em conjunto, uma 

vez que isoladamente também ocorrem em outros Colubroideanos (Kochva e 

Wollberg, 1970; Dowling e Duellman, 1978; McCarthy, 1985; McDowell, 1968, 

1987; Underwood e Kochva, 1993; Roze, 1996, Zaher 1994, 1999).  

A eficiência do aparelho inoculador, aliada à elevada neurotoxicidade do 

veneno dos Elapidae, bem como a relativa abundância de certas espécies e à 

constante invasão e degradação das paisagens naturais em que vivem, as 

tornam importante causa de acidentes ofídicos nas latitudes tropicais ao redor 

de todo o globo. 

Os elapídeos americanos, popularmente e coletivamente conhecidos 

como “cobras-corais verdadeiras” devido à sua coloração em tons variados de 
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vermelho, laranja, amarelo e branco contrastando com anéis ou manchas que 

variam do negro ao castanho-escuro, constituem um clado composto por três 

gêneros: Leptomicrurus Schmidt, 1937; Micruroides Schmidt, 1928 e Micrurus 

Wagler, 1824 (Campbell & Lamar, 2004). Segundo Slowinski (1995), este clado 

se distingue dos demais elapídeos pela presença de uma prega basal no 

hemipênis. 

O arranjo dorsal dos escudos cefálicos é bastante conservado em todo o 

grupo, sendo composto geralmente por um conjunto de sete escudos 

supracefálicos maiores (frontal, parietais, supraoculares, internasais e 

prefrontais); 1+1 pares de temporais (com exceção de Leptomicrurus collaris, 

na qual o sexto par de supralabiais estende-se para cima, ocupando o lugar 

onde estaria situado o par anterior de escudos temporais) e escudos cefálicos 

menores, geralmente compostos pelos nasais divididos pela abertura da 

narina; um único par de preoculares; dois pares de pós-oculares; e o conjunto 

perioral composto pelo escudo rostral, sete pares de escudos supralabiais, 

escudo sinfisial e sete pares de infralabiais. 

Fusões e outras pequenas anomalias são frequentes como, por 

exemplo, exemplares de Micrurus filiformis com apenas um par de escudos 

pós-oculares (Roze, 1996; Silva Jr. & Sites, 1999; Slowinski, 1995; Feitosa et 

al., 2007). 

Distribuídas do sul dos Estados Unidos da América até a província de 

Rio Negro, na Argentina,as cobras-corais ocorrem em todos os países 

continentais Americanos, com exceção do Chile e Canadá e possuem a 

capacidade de habitar uma ampla gama de ambientes, sendo encontradas nas 

paisagens desérticas do Peru, Equador, norte do México e sudoeste dos 
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Estados Unidos da América, nas florestas tropicais superúmidas do oriente 

Mesoamericano e da Bacia Amazônica, nas savanas elevadas das Guianas e 

nas terras baixas do Cerrado, nos Llanos e Páramos da Venezuela e Colômbia, 

nas florestas nebulares Meso e Sulamericanas, nos campos de altitude 

Andinos e nas regiões temperadas do sudeste dos Estados Unidos da América, 

do nível do mar a até, pelo menos, 3000 metros de altitude (Barrio-Amorós & 

Calcano, 2003; Boos, 2001; Brongersma, 1966; Campbell & Lamar, 1989, 

2004; Cei, 1979; Cunha & Nascimento, 1973, 1978, 1982a, 1982b, 1973, 1980; 

Cunha et al., 1985; Di-Bernardo et al., 2007; Dixon, 1979; Duellman, 1979; 

Frota et al., 2005; Gallardo, 1979; Gasc & Rodrigues, 1980; Harvey et al., 2003; 

Hoge & Lancini, 1962; Hoogmoed, 1979, 1982; MacCulloch & Lathrop, 2004; 

Nascimento et al., 1988, 1987; Ramón Formas, 1979; Rivero-Blanco & Dixon, 

1979; Roze, 1955, 1966, 1967, 1982, 1989, 1996; Roze & Silva Jr., 1990; Silva 

Jr. & Sites, 1999, 2001). 

Apesar de ocuparem uma enorme variedade de ambientes, as cobras 

corais americanas atingem sua maior diversidade nas latitudes intertropicais, 

onde numerosas espécies podem coexistir em simpatria em determinadas 

regiões. Da região de Belém, no norte do Brasil, são conhecidas seis espécies 

distintas de cobras-corais (Cunha & Nascimento, 1973, 1978), cinco espécies 

são conhecidas da região de Santa Cecília (Duellman, 1978) e nove coexistem 

na região de Iquitos, Peru (Dixon & Soini, 1977, 1986). 

O gênero Micruroides Schmidt, 1928, compreende a espécie Micruroides 

euryxanthus (Kennicott, 1860), que caracteriza-se por ser o único gênero 

americano de Elapidae que apresenta apenas o par anterior de escudos 

mentonianos, sendo estes relativamente reduzidos e seguidos por um arranjo 
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irregular de escamas gulares pequenas, além de possuir nos maxilares, após 

as presas, um ou dois pequenos dentes simples. 

Como muitas espécies do gênero Micrurus, Micruroides euryxanthus 

apresenta um padrão de colorido repetitivo de um único anel negro, delimitado 

entre um par de anéis brancos ou amarelos, por sua vez entre os anéis 

vermelhos do corpo, num arranjo conhecido como tricolor monadal (Savage & 

Slowinski, 1992), também apresentado por muitas espécies do gênero 

Micrurus. Micruroides euryxanthus ocorre apenas em regiões desérticas do 

sudoeste da América do Norte (Sonora), no México e sudoeste dos Estados 

Unidos da América (Roze, 1996, Campbell & Lamar, 2004). 

O gênero Leptomicrurus Schmidt, 1937, que compreende as espécies 

Leptomicrurus collaris (Schlegel, 1837), L. narducci (Jan, 1863), L. scutiventris 

(Cope, 1869) e L. renjifoi Lamar, 2003, caracteriza-se por apresentar, como 

caráter fixo, os primeiros escudos infralabiais separados entre si pelo 

prolongamento posterior do escudo sinfisial, que contata as margens anteriores 

do par anterior de escudos mentonianos, além de não possuírem bandas ou 

anéis completos circundando o corpo em toda sua extensão, apresentando 

apenas uma série de manchas claras no ventre que, dependendo da espécie, 

podem ser mais ou menos arredondadas. 

A coloração generalizada no dorso destas espécies é negra, geralmente 

interrompida apenas pelo colar nucal claro e, às vezes, por anéis completos na 

cauda, alaranjados ou vermelhos. Raramente podem ocorrer anéis claros 

completos no corpo, porém restritos à na região cervical. As espécies do 

gênero Leptomicrurus ocorrem no norte e noroeste da América do Sul. 
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Apesar de sinonimizado com o gênero Micrurus por Romano (1972), sob 

os argumentos sobre a conformação do primeiro par de infralabiais e da 

presença de anéis completos no corpo, que também ocorreriam 

respectivamente, em Micrurus e Leptomicrurus, e de demonstrar-se 

posicionado dentre as espécies deste gênero na análise filogenética de 

Slowinski (1995), prefiro continuar tratando este grupo como gênero à parte, 

pois julgo válidos os argumentos apresentados por Roze & Bernal-Carlo 

(1987), que cientes da inobservância, por Romano (1972), do trabalho de 

Schmidt (1936) que precisamente demonstra ser mera aberração a ocasional a 

apresentação de contato entre o escudo sinfisial e os escudos mentonianos 

anteriores no gênero Micrurus. 

Quanto à opção de Slowinski (1995), por manter Leptomicrurus em 

sinonímia de Micrurus, parece-me baseada na insegurança em assumir o fraco 

suporte pelo monofiletismo do gênero Micrurus tal como é atualmente 

compreendido, ou seja, abrangendo coletivamente as linhagens com padrão 

bicolor, monadal e triadal de cobras-corais sulamericanas, em contraste ao 

forte suporte da hipótese de monofiletismo de Leptomicrurus adotado por 

muitos outros autores  (Schmidt, 1936, 1937; Hoge & Romano, 1966; Romano, 

1972; Campbell & Lamar, 1989; Roze, 1996; Roze & Bernal-Carlo, 1987; 

Slowinski, 1995; Campbell & Lamar 2004; Harvey et al. 2003; Silva Jr. & Sites, 

2001). 

O gênero Micrurus Wagler, 1824 é o mais diverso dos gêneros de 

elapídeos das Américas, compreendendo atualmente 123 táxons nominais 

(espécies e subespécies) (Anexo 1) (Roze, 1996; Campbell & Lamar, 2004; 

Lavin-Murcio & Dixon, 2004; Di Bernardo et al., 2007). Sua dentição maxilar é 
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composta exclusivamente pelas presas inoculadoras, os escudos mentonianos 

anteriores são isolados do escudo sinfisial pelo prolongamento medial do par 

anterior de escudos infralabiais e, além das adaptações dentárias e 

musculoesqueléticas generalizadas dos Elapidae, nas cobras-corais do gênero 

Micrurus e Leptomicrurus a extremidade posterior das glândulas de veneno 

inflecta-se ventralmente, contornando a prega rictal e fazendo a glândula 

assumir aspecto de “J” (McDowell, 1986; Savitzky, 1978; Zaher, 1994). 

Tendo por base o arranjo de cores e o comprimento relativo de suas 

caudas e hemipênis, Campbell & Lamar (2004) sugeriram um arranjo, dividindo 

as espécies do gênero Micrurus em quatro grandes grupos: o grupo bicolor, 

com anéis repetitivos ao longo do corpo brancos, amarelos ou vermelhos, 

intercalados por anéis negros (Caribenho, meso e sulamericano: e. g. Micrurus 

mipartitus, M. ruatanus e M. multifasciatus); o grupo com padrão de colorido 

tricolor em mônadas, com um arranjo sequencial repetitivo de anéis vermelho, 

branco, negro, branco, vermelho (pan-americano: e. g. Micrurus corallinus, M. 

paraensis, M. averyi); o grupo de colorido tricolor em tríadas, composto por 

Micrurus elegans Jan, 1858 e M. laticollaris Peters, 1870, que, apesar de 

apresentar padrão tricolor triadal, apresenta outras características, tais como o 

comprimento relativo da cauda e a morfologia do hemipênis, que as associam 

com as serpentes do grupo monadal (mesoamericano); e o grupo de colorido 

tricolor em tríadas, cujos componentes ostentam um padrão de anéis 

sequenciais vermelho, negro, branco, negro, branco, negro e vermelho 

(sulamericano: e. g. Micrurus frontalis, M. spixii e M. lemniscatus). 

Além das cobras-corais mesoamericanas com coloração em tríadas, 

outras espécies do grupo monadal, tal como Micrurus dumerili, M. bocourti e M. 
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sangilensis apresentam, a despeito de sua linhagem filogenética, o 

desenvolvimento de anéis negros acessórios limitando seus conjuntos de anéis 

negros e brancos, assim apresentando, ainda que de maneira rudimentar, o 

aspecto de tríadas (Roze 1982, 1996; Campbell & Lamar 1989, 2004; Savage 

& Slowinski, 1990, 1992). 

Apesar de numerosos, os trabalhos sobre a filogenia das cobras-corais 

americanas pouco afetaram a taxonomia destas serpentes no nível específico, 

a maioria focando sobre os relacionamentos intergenéricos. 

Roze & Bernal-Carlo (1987), com base em 27 caracteres morfológicos e 

imunológicos apresentaram uma proposta de relacionamento filogenético entre 

as espécies de corais do Novo Mundo, onde Micruroides aparece como grupo 

mais basal e irmão do clado Leptomicrurus + Micrurus. Nesta hipótese, são 

reconhecidos três clados para Micrurus, sendo o grupo M. mipartitus irmão das 

cobras-corais de mônadas e das cobras-corais de tríadas centro e sul-

americanas. Entretanto, esses autores não detalharam a matriz de caracteres 

nem o número amostral ou a metodologia de geração de resultados 

filogenéticos. 

Slowinski (1991) encontra evidências de um parafiletismo dos gêneros 

Leptomicrurus e Micrurus em sua tese, sugerindo a divisão deste último em 

três gêneros distintos (Erythrokomophis para o “grupo M. mipartitus”, 

Monadophis para o grupo composto pelas cobras-corais de mônadas e 

Micrurus para as cobras-corais de tríadas). Em 1995, complementando estes 

dados, identificou cinco grupos monofiléticos entre as cobras-corais 

neotropicais: Micruroides e quatro grupos distintos dentro do gênero Micrurus, 

incluindo Leptomicrurus, com base em dados morfológicos e bioquímicos. Com 
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isso, propôs a inclusão do gênero Leptomicrurus na sinonímia de Micrurus, 

tendência seguida por Campbell & Lamar (1989), mas relevada por outros 

autores, dentre eles Roze (1996). 

 As cobras-corais sul-americanas de triadas formam um dos clados mais 

bem sustentados em todas as análises disponíveis (Campbell & Lamar 1989; 

2004; Savage & Slowinski, 1992; Silva Jr. & Sites, 1999). 

Estudos morfológicos anteriores sugerem que os caracteres merísticos e 

hemipenianos são bastante conservados dentro do grupo (Savitzky, 1978; 

Slowinski, 1995; Roze, 1983, 1994, 1996). Entretanto, análises mais refinadas 

demonstraram que a osteologia e a morfologia hemipeniana podem gerar um 

número muito mais significativo de dados taxonomicamente informativos 

(Scrocchi, 1991; Silva Jr. & Sites, 1999; Di-Bernardo et al., 2007). 

 Assim, o grupo de tríadas da América do Sul demonstra ser 

importante e interessante por possuir suporte filogenético em favor de seu 

monofiletismo, incluir um número limitado de espécies e possuir ampla 

disponibilidade em museus europeus e americanos para estudos morfológicos 

dos grupos taxonomicamente mal definidos. 

As cobras-corais de tríadas da América do Sul compreendem um clado 

composto por 22 espécies confinado quase que exclusivamente na América do 

Sul e com robusto suporte indicativo de seu monofiletismo (Campbell & Lamar, 

1989, 2004; Savage & Slowinski, 1992; Slowinski, 1995; Silva Jr. & Sites, 

1999). 

 Entre as espécies deste grupo, Micrurus frontalis (Duméril, Bibron 

& Duméril, 1854) e M. lemniscatus (Linnaeus, 1758) apresentaram evidências 

de parafiletismo e polifiletismo, respectivamente, em uma análise filogenética 
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baseada em caracteres moleculares e isoenzimas apresentada por Silva Jr. & 

Sites (2001), evidenciando a necessidade de revisão taxonômica para ambos 

os complexos. 

 Uma primeira iniciativa neste sentido foi feita por Silva Jr. & Sites 

(1999), que resultou na elevação das sete subespécies então conhecidas de 

Micrurus frontalis ao status de espécies, posteriormente complementada com a 

descrição de M. silviae Di-Bernardo, Borges-Martins & Silva Jr., 2007. Nestes 

trabalhos, o complexo M. frontalis foi revisado detalhadamente, com a 

utilização de uma amostragem significativa, que resultou no arranjo atual 

assumido para estas espécies. Os autores (Silva Jr. & Sites, 1999) ainda 

reconhecem que, dentro da atual acomodação de M. frontalis, outras formas 

podem ser definidas. 

Mais recentemente, outro estudo taxonômico sobre as cobras-corais de 

tríadas sulamericanas foi realizado por Feitosa et al. (2007), no qual o exame 

de ampla gama de exemplares de Micrurus filiformis (Günther, 1859) resultou 

na sinonimização de suas duas subespécies, nominadas M. f. filiformis e M. f. 

subtilis Roze, 1967. 

Ademais, quatro outras espécies de cobras-corais de tríadas 

permanecem divididas em subespécies: M. dissoleucus (Cope, 1860) (M. d. 

dissoleucus; M. d. dunni (Barbour, 1923), M. d. melanogenys (Cope, 1860) e M. 

d. nigrirostris Schmidt, 1955); M. hemprichii (Jan, 1858) (M. h. hemprichii e M. 

h. ortoni Schmidt, 1953a); M. spixii Wagler, 1824: (M. s. spixii, M. s. martiusi 

Schmidt, 1953b, M. s. obscurus (Jan, 1872) e M. s. princeps (Boulenger, 1905)) 

e M. lemniscatus (Linnaeus, 1758) (M. l. lemniscatus, M. l. carvalhoi Roze, 

1967, M. l. diutius Burger, 1955 e M. l. helleri Schmidt & Schmidt, 1925). 
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 Os primeiros registros conhecidos de M. lemniscatus se dão por ocasião 

da publicação de ilustrações nos primeiro e segundo volumes da obra 

Locupletissimi rerum naturalium thesauri..., de Albertus Seba, publicados nos 

anos de 1734 e 1735, respectivamente. 

Como consequência destas publicações e da chegada de exemplares 

adicionais desta espécie nas coleções europeias, são publicadas as primeiras 

descrições literárias de serpentes correspondentes ao táxon M. lemniscatus, 

nas obras Amphibia Gyllenborgiana, de B. R. Hast e Surinamensia Grilliana, de 

P. Sundius (Linnaeus (Ed.), 1749), posteriormente citadas em conjunto com 

uma ilustração de um espécime como “lemniscatus, COLUBER” em Linnaeus 

(1754). 

 Quando Linnaeus adota a nomenclatura binominal na décima edição do 

Systema Naturae... (Linnaeus, 1758), estes exemplares recebem pela primeira 

vez uma denominação binominal formal, sendo então referidos como Coluber 

lemniscatus Linnaeus, 1758. 

A partir de 1758, M. lemniscatus passou a sofrer diversas alterações na 

sua denominação, conforme avançava o conhecimento da diversidade das 

serpentes e pelas distintas interpretações taxonômicas tidas por diferentes 

autores nos séculos subsequentes. Laurenti (1768), distinguindo as serpentes 

venenosas das não venenosas, decidiu realocar a espécie, do gênero original 

Coluber para o gênero Natrix, adotando para esta o nome de Natrix lemniscata. 

Em seguida, Schneider (1801) cria o gênero Elaps para abrigar as serpentes 

que considera intermediárias entre as configurações Anguis e Coluber de 

Linnaeus, e inclui neste a espécie, que passa a ser denominada Elaps 

lemniscatus. 
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Oriundo de uma escola zoológica distinta e seguindo um pensamento 

independente, que superdimensiona a importância da presença de presas 

venenosas, Daudin (1803) resolve agrupar entre as víboras todas as espécies 

possuidoras de presas venenosas anteriores, e denomina como Vipera 

lemniscata a espécie em questão. Entretanto, a denominação empregada por 

Schneider prevalece sobre a disposição de Daudin, com Elaps lemniscatus 

sendo empregada durante um longo período de tempo. Somente 95 anos após 

a criação do gênero Micrurus (Wagler, 1824), Beebe (1919) inclui a espécie 

neste, em que se mantem até a atualidade. 

A fragmentação da espécie M. lemniscatus em subespécies iniciou com 

a descrição de Micrurus helleri por Schmidt & Schmidt (1925), motivados pela 

descoberta de um exemplar peruano com folidose mentoniana anormal e 

pigmentação cefálica reduzida. Percebendo mais tarde sua precipitação, o 

próprio autor (Schmidt, 1936) renegou sua decisão anterior, sinonimizando esta 

forma com M. lemniscatus. A partir deste ponto, o epíteto helleri desaparece da 

literatura, até que Roze (1967) o ressuscita ao reconhecer a subespécie M. 

lemniscatus helleri. 

Em 1927, Micrurus frontifasciatus, um novo táxon do complexo M. 

lemniscatus, foi descrito por Werner com base em um exemplar macho com 

contagem de ventrais atípica e mento com pigmentação negra reduzida, 

coletado por Staudinger na Bolívia. Em 1955, Burger novamente subdivide M. 

lemniscatus com a descrição da subespécie M. lemniscatus diutius, então 

conhecida da ilha de Trinidad e das regiões adjacentes da Venezuela e Guiana 

e, finalmente, Roze (1967) cria a subespécie M. lemniscatus carvalhoi para 
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abrigar as formas ocorrentes nas regiões central, oriental e sul da América do 

Sul. 

Desde Roze (1967), o complexo Micrurus lemniscatus não sofreu mais 

revisões ou análises, com exceção a alguma turbulência em relação à espécie 

Micrurus frontifasciatus (Werner, 1927), que desde sua descrição preservou o 

status de espécie plena até 1967, quando Roze, tendo examinado o espécime-

tipo no Museu de História Natural de Viena, a rebaixou à categoria de 

subespécie de M. lemniscatus. 

 Silva Jr. & Sites (2001) efetuaram uma análise baseada em caracteres 

moleculares e de alozimas, encontrando evidências de polifiletismo do 

complexo M. lemniscatus, no qual os espécimes nordestinos de M. lemniscatus 

aparecem como grupo irmão de M. ibiboboca em um clado-irmão de M. 

decoratus, enquanto que os exemplares amazônicos de M. lemniscatus se 

posicionam como grupo irmão de M. lemniscatus carvalhoi. Este resultado 

evidenciou a dificuldade em interpretar as formas ocorrentes nas vertentes 

atlânticas dos Andes, Amazônia, Cerrado e Mata Atlântica, demonstrando a 

necessidade de uma revisão aprofundada dos táxons componentes do 

complexo Micrurus lemniscatus. 

Objetivando uma resolução aprofundada da taxonomia deste complexo, 

analiso neste trabalho uma quantidade significativa de exemplares de todas as 

subespécies atualmente reconhecidas de M. lemniscatus: M. l. lemniscatus 

(Linnaeus, 1758), forma presente nos estados brasileiros do Pará, Maranhão e 

Amapá e das regiões costeiras da Guiana, Suriname e Guiana Francesa; M. l. 

carvalhoi Roze, 1967 da região central, leste, sudeste e sul do Brasil, Paraguai 

e Argentina; M. l. diutius Burger, 1955, da Ilha de Trinidad, Venezuela, Guiana, 



19 
 

Suriname, do estado brasileiro do Amapá e da Guiana Francesa e M. l. helleri 

Schmidt & Schmidt, 1925, com distribuição na região oeste e sudoeste da 

Amazônia (Colômbia, Peru, Equador, Bolívia e estados brasileiros do Acre, 

Amazonas e Rondônia). 

Tal como é presentemente reconhecida, portanto, M. lemniscatus é a 

cobra-coral de tríadas com a mais ampla distribuição geográfica da América do 

Sul e, no Brasil, ocorre em todos os ecossistemas, com exceção do Pantanal. 

 Além das subespécies de Micrurus lemniscatus, dediquei especial 

atenção a Micrurus frontifasciatus (Werner, 1927), espécie aparentemente rara, 

da qual poucos exemplares são conhecidos e que possui aspecto bastante 

semelhante a M. lemniscatus. Apesar de M. frontifasciatus possuir suas 

peculiaridades morfológicas, seu status taxonômico permanece discutível (fide 

Roze in Peters & Orejas-Miranda, 1970; Hoge & Romano, 1973, 1979; 

Campbell & Lamar, 1989, 2004; Harvey et al. 2003). 

 Com a presente revisão taxonômica do complexo M. lemniscatus, 

procuro contribuir para uma melhor compreensão da irradiação do grupo de 

cobras-corais de tríadas Sulamericanas e, em especial, na caracterização das 

formas desse complexo nos diversos ecossistemas brasileiros e da América do 

Sul. 
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CONCLUSÕES 

Com a compreensão do contexto histórico, da caracterização morfológica, e da 

distribuição geográfica dos táxons pertencentes ao complexo Micrurus 

lemniscatus, é possível concluir: 

1. A probabilidade dos espécimes lineanos de Micrurus lemniscatus 

(Linnaeus, 1758) serem oriundos da região costeira do atual Suriname é mais 

fortemente sustentada pelas circunstâncias históricas da época de sua 

descrição que a localidade (Belém, Pará, Brasil) sugerida injustificadamente 

por Schmidt & Walker (1943). Sugiro portanto a alteração da localidade-tipo 

desta espécie para Paramaribo, Suriname. 

2. Os dois espécimes, NRM 93 e NRM 94, designados por Roze (1989),  

como lectótipo e paralectótipo de Micrurus lemniscatus, respectivamente, não 

compreendem a totalidade dos espécimes utilizados por Linnaeus na 

caracterização e descrição originais desta espécie e não condizem com as 

características descritas pelo autor original, por ocasião de sua descrição 

(Linnaeus, 1758). Outros dois espécimes lineanos foram analisados neste 

trabalho (NRM 95 e UUZM 6), sendo que, dentre estes últimos, o exemplar 

UUZM 6 condiz com as contagens do cabeçalho da espécie na obra original e 

é o único exemplar lineano conhecido que possui o padrão de coloração 

ilustrado em Linnaeus (1754). Proponho, portanto, uma inversão na série-tipo 

de Micrurus lemniscatus, com a adoção do espécime UUZM 6 como seu 

lectótipo, com a consequente designação dos demais exemplares lineanos 

(NRM 93, 94 e 95) como paralectótipos desta espécie. 

3. De acordo com a amostra analisada neste trabalho, não é possível 

diferenciar a subespécie Micrurus lemniscatus helleri da subespécie nominal 
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Micrurus lemniscatus lemniscatus. Sugiro, portanto, que estas formas sejam 

consideradas sinônimas. Tendo a subespécie nominal óbvia prioridade 

nomenclatural, espécimes determinados como pertencente a quaisquer destas 

formas devem ser coletivamente denominados Micrurus lemniscatus (Linnaeus, 

1758). 

4. A forma predominante na região das Guianas, Micrurus lemniscatus 

diutius possui características próprias, utilizadas para sua caracterização e 

diferenciação da subespécie amazônica Micrurus lemniscatus lemniscatus 

neste trabalho, com a qual é simpátrica na região costeira das Guianas e na 

margem norte do baixo Amazonas. Sugiro a desambiguação de Micrurus 

lemniscatus diutius em relação à subespécie nominal, conferindo-lhe status 

específico sob a denominação Micrurus diutius Burger, 1955. 

5. A forma predominante nas regiões central e oriental do Brasil e nas 

regiões a leste dos rios Paraná e Paraguai na Argentina e Paraguai, Micrurus 

lemniscatus carvalhoi, possui características particulares utilizadas para sua 

própria caracterização e diferenciação da subespécie Micrurus lemniscatus 

lemniscatus, com a qual compartilha uma região de simpatria conhecida no 

sudoeste do Estado do Maranhão e norte do estado do Tocantins. Sob os 

critérios do conceito de espécie utilizados neste trabalho, sugiro a 

desambiguação de Micrurus lemniscatus carvalhoi em relação à subespécie 

nominal, conferindo-lhe status específico sob a denominação Micrurus 

carvalhoi Roze, 1967. 

6. A despeito da raridade de exemplares conhecidos e consequente 

deficiente representatividade e provavelmente frágil caracterização, é possível 

distinguir a espécie Micrurus frontifasciatus Werner, 1927, dos sopés e 
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vertentes orientais andinas da Bolívia e do Peru, de Micrurus lemniscatus 

(Linnaeus, 1758), com a qual é simpátrica nos limites menos elevados de sua 

distribuição geográfica conhecida, e com a qual sua sinonimização levaria a 

distorção da caracterização do padrão de coloração e dos limites merísticos 

conhecidos para esta última. Considero prudente, portanto, considerar Micrurus 

frontifasciatus Werner espécie distinta de Micrurus lemniscatus Linnaaeus, 

(1758), pelo menos até que uma amostra mais consistente e representativa das 

populações das encostas orientais andinas possa ser avaliada.  

7. Dentre os espécimes designados como parátipos de Micrurus 

lemniscatus carvalhoi Roze, 1967, os exemplares NMW 13384:2 e SMF 20767 

não condizem com a variação encontrada na amostra deste táxon analisada 

neste tabalho, possuindo características compatíveis, respectivamente, com as 

espécies M. lemniscatus lemniscatus e Micrurus ibiboboca. Sugiro portanto a 

exclusão destes exemplares da série-tipo de Micrurus carvalhoi Roze, 1967. 

8. Dentre os exemplares atribuídos a Micrurus carvalhoi Roze, 1967, uma 

população das matas litorâneas do extremo nordeste do Brasil (Paraíba, 

Pernambuco) possui características próprias, evidenciadas no presente 

trabalho, que a distinguem de Micrurus carvalhoi e de Micrurus ibiboboca, 

espécies com as quais é, provavelmente, simpátrica. É evidenciada, portanto, 

de acordo com o conceito de espécie utilizado neste trabalho, a existência de 

um novo táxon de cobra-coral para o nordeste brasileiro, carente de descrição 

formal. 

9. O complexo Micrurus lemniscatus deve ser considerado, no presente 

momento, como sendo composto por cinco espécies de cobras-corais de 

tríadas Sulamericanas: Micrurus lemniscatus (Linnaeus, 1758); Micrurus 
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frontifasciatus (Werner, 1927); Micrurus diutius Burger, 1955; Micrurus 

carvalhoi Roze, 1967 e uma nova espécie, não descrita, referida neste trabalho 

como Micrurus sp.. 
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