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Capítulo 1. Introdução geral 

 

I – LINHAS GERAIS SOBRE OS ONICÓFOROS 

O nome Onychophora deriva do grego onycho, “garras”, e phora, “portador”, que em tradução 

literal significa aquele que porta garras (Brusca & Brusca 2003). Não há um nome vulgar em 

português para esses animais, embora sejam chamados de perípato pelos biólogos. No entanto, sabe-

se que em localidades isoladas no Norte do Brasil o nome “embuá de chifre” é associado aos 

onicóforos (Monge-Nájera & Morera-Brenes 2015). O filo está dividido em duas famílias viventes 

(Peripatidae e Peripatopsidae) e quatro fósseis (Helenodoridae, Succinipatopsidae, Tertiapatidae, 

Tertiapatoidea). São conhecidas 197 espécies viventes (Oliveira et al. 2012).  

Os onicóforos apresentam morfologia extremamente conservativa, o que constitui um fator 

complicante, especialmente em Peripatidae, para a organização taxonômica de seus gêneros e 

espécies. Peripatidae apresenta 12 gêneros, em torno de 76 espécies válidas e outras nove taxonomia 

duvidosa (Oliveira et al. 2012a, 2012b, 2013 e 2015).  As espécies Neotropicais formam dois grandes 

grupos segundo Bouvier (1905): um grupo é aqui denominado como “andícola” e compreende todas 

as espécies encontradas ao longo da Cordilheira dos Andes e sua vertente ocidental. O outro grupo, 

chamado de “caraíba”, reúne as espécies encontradas desde a vertente oriental dos Andes até as 

Antilhas. O grupo "caraíba" é o mais diverso, e abriga os maiores gêneros de Peripatidae: Peripatus 

Guilding, 1826 (com 21 espécies) e Epiperipatus Clark, 1913 (com 27 espécies).  

Além de mais diversos, Epiperipatus e Peripatus são os gêneros que mais apresentam 

problemas taxonômicos, como compartilhamento de características e elevada variação morfológica 

inter e intraespecíficas. Esses são os fatores mais complicantes, uma vez que não são encontrados 

caracteres diagnósticos evidentes para delimitação de ambos os gêneros (Bouvier 1905, Sampaio-

Costa et al. 2009, Read 1988, Oliveira et al. 2011). Epiperipatus e Peripatus são ambiguamente 

delimitados com base na morfologia das papilas dorsais e nas contagens de dobras dorsais por 

segmento, de escamas das papilas principais e de papilas crurais por perna pregenital (característica 

apenas dos machos). Mesmo assim, Peripatus e Epiperipatus receberam novas espécies nos últimos 

seis anos. 

Em torno de 90% da diversidade de Peripatidae se encontra no neotrópico, e Peripatus e  

Epiperipatus possuem as distribuições mais amplas. Os outros 10% estão distribuídos na África e 

Malásia. Ambos os gêneros se sobrepõe na América Central, mas Epiperipatus destaca-se por 

apresentar mais espécies na América do Sul, principalmente no Brasil. Epiperipatus também chama 
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a atenção por sua ampla distribuição, ocorrendo desde a Costa Rica (também ocorrendo nas Antilhas) 

descendo até a América do Sul, onde se distribui pela Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname, 

Guiana Francesa e Brasil (Brues 1914, Sampaio-Costa et al. 2009, Oliveira et al. 2012a). 

 

II – HISTÓRICO DE EPIPERIPATUS 

O primeiro onicóforo descrito foi Peripatus juliformis Guilding, 1826, coletado em Saint 

Vincent, atual Saint Vicent and Granadinas, nas Pequenas Antilhas (Guilding 1826). A espécie foi 

determinada como um molusco inicialmente, pertencente à classe Polypoda. O gênero foi 

caracterizado pela forma do corpo e das antenas, ausência de escudo (Guilding provavelmente se 

referia à concha dos moluscos), forma da boca, presença da mandíbula, tipo e cor dos olhos, posição 

do ânus e do orifício genital, número de lobópodes e aparência das garras. Para delimitar a espécie, 

Guilding utilizou-se da coloração dorsal e ventral do espécime, aspecto dorsal do corpo, especificando 

a presença das papilas e da linha média.  

A descrição de Peripatus edwardsii foi apresentada por Blanchard (1847), que re-examinou um 

espécime coletado em Cayenne (Guiana Francesa), pré-identificado como P. juliformis por Jean 

Victor Audouin e Henri Milne-Edwards. Blanchard concluiu que a espécie de Cayenne era nova, pois, 

comparada com P. juliformis, apresentava menor número de pares de lobópodes, e a nomeou como 

P. Edwardsii (grafia original). 

Moseley (1879) fez um histórico sobre as espécies de Peripatus para criticar a taxonomia dos 

onicóforos da época. Para esse autor as descrições eram consideravelmente confusas. Por isso, apenas 

uma análise cuidadosa de pequenas estruturas encontradas nos pés, tegumento e órgãos poderia 

fornecer resultados satisfatórios. Por exemplo, Moseley chamou a atenção para as papilas orais, 

comumente confundidas e contadas como apêndices locomotores, e comentou: “Hence some mistake 

may occur in the counting of the number of the feet in the various species” (Moseley 1879: 265). 

Ernst (1881) analisou cinquenta e três exemplares oriundos do campus da Universidade de 

Caracas, Venezuela, discorrendo sobre dimorfismo sexual, a morfologia externa e detalhes da 

morfologia interna. Ernst estudou a anatomia e a quantidade dos arcos antenais, mandíbulas e 

aparelho reprodutor de machos e fêmeas. Dentre os exemplares, Ernst identificou Peripatus 

edwardsii, mas conclui seu trabalho da seguinte maneira: “I cannot conclude these remarks without 

confessing that I am not at all quite sure whether our Peripatus is really P. edwardsii as the figure of 

this species in Nicholson's "Manual of Zoology" (5th edit. p. 315), which is said to be after Grube, 

does not agree well with my living specimens.” (Ernst 1881: 448). 
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Sedgwick (1888) publicou a primeira revisão sobre onicóforos e sugeriu agrupar as espécies de 

acordo com quatro grupos mundiais: Sul Africana, Australiana, Neotropical e Sumatra. Nesse 

trabalho Sedgwick advertiu sobre a inacurácia dos resultados de autores pretéritos. Além disso, 

Sedgwick considerava os onicóforos como prototraqueados, que possuem afinidades com os 

anelídeos. Nesse trabalho, Sedgwick fez críticas às características taxonômicas do grupo. Por 

exemplo, não havia correspondência entre o número de pares de lobópodes presentes nas descrições 

de espécies e os espécimes examinados por ele. Por isso, Sedgwick reforçou à necessidade de uma 

revisão taxonômica das espécies de onicóforo. A monografia de Sedgwick (1888) é um marco na 

taxonomia dos onicóforos, pois há uma proposta de utilização conjunta de caracteres internos e 

externos (apresentadas em pranchas detalhadas). Além disso, foi aprimorada a descrição do gênero 

Peripatus que foi estendida em cerca de vinte características, incluindo a anatomia dos recém-

nascidos. Dentre as características contempladas estão: coloração, antenas, dobras dorsais, distinção 

entre papilas orais e lobópodes, mandíbula, aberturas genital e do ânus, e anatomia interna. Em 

relação às espécies neotropicais, Sedgwick emendou a descrição e distribuição de P. edwardsii. Além 

disso, são citados apenas como “Peripatus” os primeiros registros no Brasil, coletados em Santarém 

e da Ilha do Marajó (localidades do Pará). Na introdução desse trabalho também há um relatado 

sucinto sobre espécimes de onicóforos (coletados por Mr. Edgard J. Evans) nas proximidades do Rio 

de Janeiro, mas que não foram examinados por Sedgwick.  

Após a monografia de Sedgwick as descrições em Onychophora tornaram-se mais detalhadas 

(com exceções) e auxiliadas por ilustrações. Por exemplo, Pollard (1893) estudou indivíduos de 

ambos os sexos de Peripatus dominicae Pollard, 1893, descrevendo e ilustrando detalhadamente a 

morfologia externa e órgãos reprodutivos. Nesse trabalho o autor distinguiu P. dominicae de P. 

edwardsii, P. trinidadensis Sedgwick, 1888 e P. torquatus von Kennel, 1883 com base em estruturas 

internas e na anatomia dos arcos de solas dos lobópodos (ou pernas). 

Pocock (1894) apresentou um novo sumário de informações sobre onicóforos. Nele o autor 

separou as espécies em três gêneros (dois novos), de acordo com a área de distribuição: Peripatus 

Guilding, 1826 (América), Peripatopsis Pocock, 1894 (África do Sul) e Peripatoides Pocock, 1894 

(Austrália). Para identificação desses gêneros, o autor fez uma chave de identificação, baseada no 

número de pernas e na localização do poro genital desses três gêneros. 

Bouvier (1898) descreveu Peripatus tholloni, espécie encontrada no Gabão (África), notando 

que essa espécie apresenta características intermediárias entre os onicóforos africanos (como número 

de arcos de sola) e americanos (poro genital). A partir dessa observação, Bouvier sugere uma 

proximidade entre espécies americanas e africanas austrais.  
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Bouvier (1899a, 1899b) redescreveu 14 espécies de onicóforos americanos, dentre elas 

Peripatus edwardsii, P. simoni Bouvier, 1899, P. trinidadensis e P. imthurmi Sclater, 1888, e 

ofereceu uma chave de identificação de onicóforos priorizando a morfologia do tegumento dorsal e a 

forma dos arcos de sola e papilas crurais. Bouvier reconhece a importância taxonômica das papilas 

crurais (característica dos machos), mas nem sempre estão evidentes, e interespecificamente podem 

variar em número e no desenvolvimento. Como o próprio autor considerou, esse trabalho foi um 

predecessor de uma contribuição maior para Onychophora (as monografias sobre esse filo). Bouvier 

separou onicóforos neotropicais em "andícolas" e "caraíbas". O grupo "andícola" foi caracterizado 

pela presença de quatro a cinco papilas nos pés, e a papila urinária inserida no terceiro arco de sola. 

Por sua vez, o grupo "caraíbas" apresenta três papilas nos pés e a papila urinária entre a terceira e a 

quarta solas. Esse trabalho foi a primeira tentativa de caracterizar os onicóforos neotropicais. 

Bouvier (1900) também descreveu Peripatus ohausi Bouvier, 1900, até então a espécie mais 

meridional do grupo "caraíbas". A espécie foi descrita com base em duas fêmeas coletadas no entorno 

da cidade de Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro. Essa espécie foi descrita com poucos detalhes, 

mas enfatizando a forma quadrangular das papilas e dobras dorsais, e o número de lobópodes. 

Evans (1901) cunhou o nome Peripatidae, até então a única família de Onychophora, 

subdividida em quatro subfamílias: Peripatinae (Eoperipatus, Mesoperipatus e Peripatus) e 

Peripatoidinae (Peripatoides e Opisthopatus), Peripatopsinae (Peripatopsis) e Paraperipatinae 

(Paraperipatus). 

A monografia de Bouvier (1905) ainda é o maior trabalho taxonômico desenvolvido até hoje 

em Peripatidae. Foram examinados espécimes das coleções do Museu de História Natural Britânico, 

Museu Nacional de História Natural da França, além das coleções dos museus da Bélgica, Alemanha 

e Itália, num total de trinta e quatro espécies analisadas: doze “andícolas”, dezoito “caraíbas” 

(incluindo duas variações), uma africana e três asiáticas. Esse trabalho conta com descrições robustas, 

cento e quarenta figuras, dezoito pranchas e cinco chaves de identificação que sustentaram suas 

conclusões sobre a delimitação de Peripatidae com comentários sobre Peripatopsidae (formalmente 

criada em 1907). 

A primeira monografia de Bouvier (1905) é considerada um marco na taxonomia e sistemática 

de Onychophora, pois compilou e organizou as informações do grupo em um único trabalho. Esse 

trabalho, que tem a maior parte dedicada à Peripatidae, supera a segunda monografia (Bouvier 1907, 

dedicada a Peripatopsidade) devido à vasta quantidade de informação apresentada sobre os 

onicóforos. Sua contribuição foi extremamente robusta, de maneira que as classificações contidas 

nesse trabalho mudaram pouco, além de fornecer suporte para estudos atuais em Peripatidae. Naquela 
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época já eram conhecidas as espécies P. biolleyi, P. brasiliensis, P. edwardsii, P. evansi, P. imthurni, 

P. nicaraguensis, P. nicaraguensis var. isthmicola, P. trinidadensis e P. simoni. 

Bouvier (1906) registrou a primeira ocorrência de P. edwardsii para o Brasil. O exemplar, 

fêmea, foi capturado no Espírito Santo, Porto Cachoeiro, rio Doce. Na mesma época, a espécie já 

apresentava registros para Guiana e Venezuela. Esse trabalho estendeu a distribuição de P. edwardsii 

e despertou a curiosidade dos zoólogos, como Carvalho (1911), Marcus (1937) e Marcus & Marcus 

(1955), sobre as espécies que ocorrem no Brasil, que na época apresentava quatro registros: P. 

edwardsii, P. brasiliensis Bouvier, 1899, P. geayi Bouvier, 1899 e P. ohausi. 

Brues (1911) suspeitou da ocorrência de onicóforos em Granada (ilhas Granadinas) e por 

intermédio do Dr. Barbour, Brues conseguiu acompanhar a expedição do Dr. Allen à Granada entre 

agosto e setembro de 1910. Durante essa expedição, Brues encontrou o primeiro registro desses 

animais nessa ilha, reconhecida como uma espécie nova e que apresentava grandes semelhanças com 

P. trinidadensis. Essa espécie foi descrita como P. barbouri Brues, 1911. 

Clark (1913a) propôs a revisão dos grupos descritos por Bouvier (1905, 1907). Nesse trabalho, 

Peripatidae passou a apresentar duas subfamílias (Peripatinae e Eoperipatinae), três gêneros 

(Eoperipatus, Mesoperipatus, Oroperiatus e Peripatus) e quatro subgêneros (todos em Peripatus). 

Os subgêneros foram nomeados: 1) P. (Epiperipatus), espécie-tipo P. (Epiperipatus) edwardsii; 2) P. 

(Macroperipatus), espécie-tipo P. (Macroperipatus) torquatus, 3) P. (Plicatiperipatus), espécie-tipo 

P. (Plicatiperipatus) jamaicensis, e 4) Peripatus (Peripatus), espécie-tipo P. (Peripatus) juliformis. 

Esse trabalho também é um marco na história da taxonomia de Onychophora mundial, pois 

reorganizou a classificação das espécies. A criação dos subgêneros mostrou a intenção de organizar 

a sistemática de Onychophora de forma mais clara. Nessa época Epiperipatus apresentava dez 

espécies que passaram a ser citadas da seguinte forma: Peripatus (Epiperipatus) biolleyi, P. 

(Epiperipatus) barbouri, P. (Epiperipatus) brasiliensis, P. (Epiperipatus) edwardsii, P. 

(Epiperipatus) evansi, P. (Epiperipatus) imthurni, P. (Epiperipatus) nicaraguensis, P. (Epiperipatus) 

nicaraguensis var. isthmicola, P. (Epiperipatus) trinidadensis e P. (Epiperipatus) simoni. 

No mesmo ano, Mr. W. E Broadway, da Estação Botânica de Tobago, coletou e enviou um 

exemplar de onicóforo para Austin Hobart Clark (1913b). O exemplar foi reconhecido como uma 

espécie nova, denominada como P. (Peripatus) broadwayi Clark, 1913, que possuía apenas pequenas 

diferenças de coloração em comparação com P. (Peripatus) trinidadensis e P. (Peripatus) barbouri. 

Cockerell (1913) estudando a fauna da Guatemala reconheceu uma variedade, que foi designada 

como P. (Epiperipatus) biolleyi var. betheli coletada por Mr. Bethel. Cockerell levou em consideração 

a distância entre a localidade tipo de P. (Epiperipatus) biolleyi e o novo registro, bem como aspectos 
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morfológicos (das papilas dorsais, mandíbulas e papilas crurais) para diagnosticar a espécie nova 

considerada muito próxima de P. (Epiperipatus) biolleyi. 

A expedição de Bryant Walker, da universidade de Michigan, visitou Serra Nevada na 

Colômbia. Durante essa expedição foram coletados espécimes de onicóforos em Santa Marta (Brues 

1914). Brues reconheceu três espécies, P. (Epiperipatus) edwardsii, P. (Epiperipatus) imthurni e uma 

nova espécie P. (Epiperipatus) vespuccii Brues, 1914. A espécie foi descrita, mas o autor não 

conseguiu correlacioná-la claramente com as espécies conhecidas naquela época. Nas palavras de 

Brues, “It appears impossible, therefore, to associate the present form closely with any described 

species, although it undoubtedly falls near edwardsii while showing a striking similarity to 

brasiliensis” (Brues 1914: 378). 

  Em 1925, o mesmo autor recebeu exemplares de onicóforos oriundos do Panamá. Oito 

exemplares foram examinados, os quais se assemelhavam à P. (Epiperipatus) brasiliensis. Porém 

suas dobras não pareciam tão longas quanto naquela espécie. Além disso, os exemplares apresentam 

papilas acessórias que os aproximam de P. (Epiperipatus) imthurni. Desta forma, Brues (1925) 

reconheceu os exemplares como pertencentes a uma variação de brasiliensis, a qual foi descrita como 

P. (Epiperipatus) brasiliensis var. vagans. 

Marcus (1937) descreveu uma espécie nova, encontrada em Cana Brava e Nova Roma, ente 

Goiás e Minas Gerais, denominada Peripatus (Epiperipatus) evelinae, sem designar o holótipo. A 

espécie foi descrita com base na morfologia externa de duas fêmeas, coletadas em 1932. O autor 

classificou a espécie dentro de Epiperipatus por causa da regularidade das papilas principais, as quais 

nos síntipos são regulares em tamanho, e justificou a designação da nova espécie com base em 

características presentes nos lobópodes e no arranjo das papilas dorsais. 

Em 1955, Marcus & Marcus descreveram uma espécie nova para Minas Gerais, coletada no 

município de Ouro Preto, Tripuí, denominada Peripatus acacioi. Segundo os autores, os dois 

exemplares capturados apresentavam a morfologia das papilas parecidas com as de Peripatus 

(Macroperipatus) ohausi. Entretanto, a cor e o número de dentes acessórios diferem de P. ohausi, 

condição suficiente para que os autores designassem os exemplares de Tripuí como uma espécie nova 

para o Brasil. Esse trabalho é considerado um novo marco na pesquisa sobre onicóforos no Brasil, 

pois descreveu a espécie que foi alvo de experimentos sobre fisiologia animal (até hoje 

desenvolvidos) e foi utilizada como espécie bandeira para transformação de sua localidade tipo em 

área de preservação ambiental, a primeira destinada à proteção de um invertebrado no Brasil.  

Scorza (1953) descreveu Peripatus (Epiperipatus) torrealbai, baseado em quatro exemplares 

de onicóforos coletados nos arredores do Lago Valencia (localizado entre Carabobo e Aragua, na 
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Venezuela). Apesar de diagnosticada como pertencente à Epiperipatus, estranhamente o autor 

correlacionou a espécie nova com P. juliformis, que difere de E. torrealbai por causa da disposição 

das papilas urinárias e papilas principais. 

Ross H. Arnett recebeu o privilégio de estudar uma grande quantidade de onicóforos da 

Jamaica, que foram coletados por C. Bernard Lewis (Diretor do Instituto da Jamaica e curador do 

museu de ciência). Arnett (1961) foi capaz de reconhecer uma espécie nova dentre os exemplares 

examinados, mesmo com a maioria do material gravemente destruída pela ação do líquido fixador 

(álcool).  A espécie nova, Peripatus (Epiperipatus) lewisi Arnett, 1961, se aproxima de Peripatus 

(Epiperipatus) edwardsii (do Panamá), mas difere desta por causa do tamanho e disposição das 

papilas urinárias.  

Froehlich (1968) reexaminou, por sugestão do Dr. Ernest Marcus, os espécimes de 

Onychophora da coleção do Departamento de Zoologia da Faculdade de Filosofia da Universidade 

de São Paulo. Dessa coleção ele identificou quatro espécies, sendo uma delas nova. Dentre os 

resultados estão: 1) a nova combinação Peripatus (Peripatus) evelinae com designação do lectótipo, 

e 2) a descrição de Peripatus (Epiperipatus) tucupi Froelich, 1968, com localidade-tipo “Pará”. A 

espécie foi descrita com base em duas fêmeas, que são as únicas representantes dessa espécie. 

Peck (1975) revisou a distribuição dos onicóforos e descreveu uma espécie nova, cavernícola 

da Jamaica, nomeada Speleoperipatus spelaeus. Peck apresentou uma chave de identificação dos 

onicóforos, resultado da compilação dos trabalhos de Bouvier (1905, 1907) e Clark (1913), e uma 

atualização da lista de espécies do Novo Mundo. Nessa época, Epiperipatus contava com dezessete 

espécies, mas Peck não citou E. torrealbai e nem E. betheli no checklist das espécies de Epiperipatus. 

Buscando aumentar o arcabouço taxonômico de Peripatidae, Read (1988a) estudou a 

morfologia dos onicóforos através da Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV). Para o autor, os 

caracteres taxonômicos atuais dos gêneros e espécies de Peripatidae eram subjetivos, como, por 

exemplo, a forma e o arranjo das papilas dorsais em Macroperipatus. A partir das imagens de MEV, 

Read encontrou padrões com valor taxonômico no tegumento de onicóforos. Os padrões foram 

encontrados nas escamas das papilas dorsais, potencialmente capazes de resolver as inconsistências 

dos gêneros de Peripatidae, segundo o autor. Até hoje, os trabalhos de Read (1988a, 1988b), assim 

como Ruhberg (1985), influenciam os estudos morfológicos em Onychophora. Por exemplo, Morera-

Brenes & Monge-Nájera (1990) descreveram E. hilkae encontrada nos bosques tropical seco da Costa 

Rica, já utilizando imagens de MEV. Para os autores, as imagens geradas em MEV são melhores que 

o estudo em microscópio optico para o estudo da anatomia externa dos onicóforos. 
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Oliveira et al. (2010) imprimiram um teor mais refinado à taxonomia de Peripatidae ao incluir 

dados de MEV à descrição de espécies e revisar duas espécies que ocorrem no Brasil. Nesse trabalho 

foram feitas duas novas combinações: Epiperipatus acacioi (Marcus & Marcus 1955) e Epiperipatus 

machadoi (Oliveira & Wieloch 2005). Ambas as espécies pertenciam à Macroperipatus e os autores 

notaram que características das papilas dorsais e papilas crurais não remetiam ao gênero antigo. 

Brito et al. (2010) descreveram Epiperipatus cratensis Brito et al. 2010. A maioria das espécies 

Neotropicais de Onychophora é encontrada em florestas úmidas. Entretanto, E. cratensis é excessão 

por ser encontrada em ambiente típico de cerradão (Chapada do Araripe). Morfologicamente, E. 

cratensis se assemelha à E. brasiliensis e E. tucupi, pois apresenta dobras completas (longas dobras 

dorsais que se estendem até o ventre do animal), mas difere de ambas as espécies por causa do número 

de pernas, número de escamas na peça apical da papila principal e na coloração dorsal do corpo. 

Aparentemente, a definição de E. cratensis é ambígua, pois é baseada em variações quantitativas de 

poucos espécimes examinados, e esse talvez seja o motivo pelo qual Oliveira et al. (2012a) sugeriram 

a revisão dessa espécie. 

Oliveira e colaboradores se debruçaram sobre os estudos taxonômicos em Peripatidae, nos mais 

importantes trabalhos dos últimos cinco anos (2011, 2012a, 2012b, 2013, 2015). Dentro desse período 

foram descritas seis espécies (três de Epiperipatus: E. adenocryptus Oliveira et al., 2011, E. 

diadenoproctus Oliveira et al., 2011 e E. paurognostus Oliveira et al., 2011. Os autores realizaram 

estudos filogenéticos dentro da família, mas abstiveram-se das revisões sistemáticas e utilizaram os 

resultados para a sustenção das novas espécies apresentadas. 

Murienne et al. (2014) apresentam uma discussão sobre padrões biogeográficos em 

Onychophora, e sobre a evolução de cada família do filo. Pode-se afirmar que essa é a mais 

abrangente amostragem de Peripatidae publicada até o momento, com espécies das Américas, África 

e Ásia. De acordo com esse trabalho, Onychophora estava distribuído pelo supercontinente Pangea, 

e seus grupos diversificaram anteriormente à quebra desse continente. Além disso, os resultados 

sugerem que os eventos de cladogênese em Peripatidae ocorreram anteriormente à separação entre 

África e América, refutando a possibilidade de dispersão transoceânica das espécies dessa família.  

O último trabalho em Epiperipatus tratou da nova combinação Epiperipatus ohausi proposta 

por Chagas-Junior & Costa (2014), que revisaram a morfologia externa dessa espécie. Com isso, 

Epiperipatus passou a ter vinte e seis espécies, e é o gênero mais diverso e amplamente distribuído 

de Peripatidae. Nos últimos seis anos foi o gênero que mais recebeu espécies (sete) em Peripatidae e, 

no entanto, é morfologicamente mal delimitado (Sampaio-Costa et al. 2009). No presente estudo 

Epiperipatus foi incorporado em um abrangente estudo filogenético de Peripatidae, auxiliado por 
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dados moleculares e morfológicos de Onychophora. Epiperipatus se mostrou parafilético, e por isso 

seus problemas taxonômicos foram trabalhados conforme apresentado a seguir. 

 

III – DELIMITAÇÃO DE EPIPERIPATUS  

A delimitação de Epiperipatus é imprecisa desde a primeira definição, oferecida por Bouvier 

(1905), onde esse grupo ainda não apresentava status de subgênero, as espécies eram descritas dentro 

de Peripatus e as primeiras espécies de Epiperipatus estavam reunidas na “seção de P. Edwardsi” 

dos onicóforos “caraíbas”. Essa definição é mantida até o presente momento, onde há um elevado 

número de características compartilhadas, principalmente com Peripatus, e não existe uma 

característica exclusiva. Morfologicamente, Epiperipatus e Peripatus são muito semelhantes, e a 

separação dos gêneros é feita com base em variações do número de glândulas crurais presentes nas 

pernas, e no número de escamas presentes nas papilas principais. Entretanto, esses caracteres são 

difíceis de serem interpretados, pois não é claro o limite de variação quantitativa desses caracteres, 

resultando em identificações ambíguas. Desta forma, o status de Epiperipatus torna-se duvidoso 

dentro da taxonomia de Peripatidae. 

A delimitação desse gênero contempla caraterísticas de interpretação ambígua, com equívocos 

de interpretação morfológica, como, por exemplo, a distância entre papilas dorsais, e o número de 

pernas com papilas crurais, que claramente não delimitam esse gênero. As revisões oferecidas por 

Clark (1913) e Peck (1975) apenas intensificaram o problema taxonômico dos gêneros neotropicais 

de Peripatidae. Aparentemente essas revisões foram realizadas sem uma revisão detalhada dos 

caracteres delimitadores dos gêneros de Peripatidae. Assim, quatro gêneros caribenhos difíceis de 

serem reconhecidos (Epiperipatus, Peripatus, Macroperipatus e Speleoperipatus) são mantidos. 

Oliveira et al. (2010, 2011, 2012a, 2012b, 2013, 2015) abordaram a taxonomia de Peripatidae 

com uma perspectiva filogenética, mas pouco contribuíram para revisão dos gêneros pré-existentes 

aos seus trabalhos. A pequena quantidade de gêneros inclusos nas análises filogenéticas pode ter 

contribuído para a superestimação dos resultados, como, por exemplo, a informação filogenética das 

características morfológicas exploradas por esses autores, como estruturas sensoriais das antenas e 

modificações do tegumento ventral. Esses autores advogam que a diversidade de caracteres 

morfológicos não explorados, porém não há estudos filogenéticos que refutem essa hipótese. 

Embora o volume de estudos filogenéticos em Peripatidae tenha aumentado nos últimos cinco 

anos, parece que os esforços não foram suficientes para conhecer a real distribuição da diversidade 

de espécies dessa família. Nesse contexto, Epiperipatus permanece como o maior gênero de 
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Peripatidae, imprecisamente delimitado e funcionando como um depósito de espécies mal 

conhecidas. 

Apesar de estar incluso em diversos estudos filogenéticos de Metazoa, as relações filogéneticas 

internas de Onychophora ainda são pouco exploradas e estudadas. Talvez em função do número 

restrito de famílias e espécies, e a dificuldade de acesso de material, ainda sejam poucos os estudos 

cladísticos em Onychophora. Os grandes estudos filogenéticos realizados nesse filo ainda são 

voltados para Peripatopsidae (Ruhberg 1985, Reid 1996), talvez por causa da facilidade de acesso a 

informação, que é maior nessa família. A participação de Peripatidae em estudos filogenéticos é 

apenas coadjuvante, funcionando como grupo-externo, embora seja importante para estudos 

biogeográficos (Murienne et al. 2014). 

Read (1988a) propôs novas características taxonômicas para os gêneros de Peripatidae, mas 

não as testou filogeneticamente. Murienne et al. (2014) mostraram um panorama simples da relação 

filogenética entre sete dos doze gêneros de Peripatidae, incluindo Epiperipatus. Porém o cladograma 

apresentado sugere o parafiletismo de Epiperipatus, Macroperipatus e Peripatus. Por exemplo, os 

três representantes de Epiperipatus, dentre eles E. edwardsii, não formam um grupo monofilético. 

Oliveira et al. (2011, 2012, 2015) incluíram Epiperipatus em seus estudos filogenéticos, mas 

resultados morfológicos produzidos por esses autores são difíceis de serem replicados. Por exemplo, 

para observação em MEV das depressões no tegumento ventral chamada “órgãos ventrais” (Oliveira 

et al. 2012, 2015), é necessário que o tegumento tenha contraído pouco durante a fixação. Esses 

estudos são caracterizados por grandes números amostrais superiores a quarenta exemplares da 

mesma espécie, obtidos através de culturas em laboratório, para contemplação das variações 

morfológicas das espécies. A estratégia pode ser interessante para um estudo detalhado da morfologia 

das espécies de Peripatidae, porém é inviável para estudos evolutivos envolvendo gêneros diversos e 

amplamente distribuídos, como Epiperipatus, em função da demanda de espaço e tempo para criação 

e cultivo, e imprecisão da localidade-tipo de várias espécies desse gênero. Esses autores também 

ampliaram a diversidade de Epiperipatus com a apresentação de três espécies endêmicas (Oliveira et 

al. 2011). E. adenocryptus, E. diadenoproctus e E. paurognostus são suportadas por resultados de 

inferências filogenéticas baseadas em dados moleculares. Entretanto, incluir mais marcadores numa 

análise de evidência total poderia trazer mais informação e dar mais suporte aos resultados desses 

autores (Dikow 2009, Kluge 1989, Kluge 2004).  

O conhecimento acumulado nos últimos cinco anos sobre Peripatidae ainda é insuficiente para 

esclarecer as relações filogenéticas internas dessa família. Nenhuma das hipóteses filogenéticas e 

abordagens taxonômicas oferecidas recentemente (Oliveira et al. 2011, 2012, 2015) foram testadas. 



 

11 
 

Nota-se também o reconhecimento de novos táxons em Peripatidae, em detrimento da revisão 

taxonônica dos gêneros e espécies preexistentes. Epiperipatus é um dos mais interessantes gêneros 

de Peripatidae, devido a sua peculiar distribuição geográfica (que abrange as Antilhas e as Américas 

Central e do Sul) e à diversidade de espécies. Recentemente, o monofiletismo de Epiperipatus foi 

contestado (Oliveira et al. 2012 e 2015). Porém, desde sua criação nunca passou por uma revisão 

sistemática, e que cada vez mais se torna necessária. 

 

IV – SÍNTESE DOS OBJETIVOS DA TESE 

O objetivo desta tese é a revisão taxonômica de Epiperipatus com auxílio do resultado de 

análises filogenéticas que contemplaram dados morfológicos e moleculares desse gênero. As 

seguintes questões norteiam a realização desta tese: 

  

1 – Quantos gêneros da família Peripatidae existem no continente americano? 

 Na região neotropical há nove gêneros de Peripatidae, e a delimitação de todos eles sempre foi 

insatisfatória, devido a: 1) baixa informação morfológica (é um grupo conservativo), 2) má 

amostragem das espécies, 3) descrições baseadas em caracteres ambíguos; e 4) poucos estudos 

dedicados a revisão sistemática dentre dessa família, ou que contemplam um restrito número de 

terminais. Com o objetivo de contribuir para essa resposta, Epiperipatus (o gênero americano mais 

diverso de Onychophora) foi submetido a uma análise filogenética, que contemplou dados 

morfológicos e moleculares concatenados. Esse estudo constiuiu o maior banco de dados de 

Peripatidae já levantado até o momento: 155 espécimes examinados, oriundos das Américas Central 

e Sul, África e Malásia. Inicialmente o gênero se mostrou parafilético, mas para evitar essa condição 

dois gêneros foram considerados sinonimizados e cinco espécies foram transferidas para 

Epiperipatus. Desta forma, reduziu-se para sete os gêneros neotropicais. Além disso, também foram 

incluídas cinco novas espécies.  

2 – Quem é Epiperipatus e como ele é delimitado? 

 Este estudo sugere que Epiperipatus é o mais diverso e com a maior distribuição dentre os 

gêneros de Peripatidae. A partir deste estudo são contabilizadas trinta e cinco espécies para esse 

gênero. Sua distribuição cobre a Costa Rica (também ocorrendo nas Antilhas), descendo até a 

América do sul, onde se distribui pela Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname, Guiana Francesa e 

predominando no Brasil. 
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A taxonomia dos onicóforos americanos resume-se à diferença de estados das estruturas: 

papilas dorsais, mandíbulas, pernas e o ânus dos machos. Para elucidar a delimitação de Epiperipatus, 

a morfologia desse gênero foi revisada através do mapeamento das características morfológicas, nas 

topologias apresentadas neste estudo. Com auxílio dos dados moleculares foi possível reunir um 

conjunto de características morfológicas para definir Epiperipatus. Nossos resultados sugerem que 

esse gênero apresenta um grau elevado de variação de morfológica, conforme é notado a seguir. 

As papilas principais apresentam peça apical simétrica ou assimétrica, e sua forma varia entre 

cônica, cilíndrica e achatada (raramente). Na base das papilas principais, o número de escamas 

enfileiradas, verticalmente, varia entre quarto e dezoito escamas. Geralmente, as pernas apresentam 

quatro arcos de sola, e raramente um quinto arco pode estar presente. Quando presente, este arco 

sempre é reduzido em comparação aos arcos de sola anteriores. As papilas crurais sempre ocorrem 

entre o terceiro e o quarto arco de solas, do quarto e quinto pares de pernas. Nesses mesmos pares de 

pernas, são contados, nos pés, duas papilas pró-laterais e uma retrolateral, embora exceções ocorram. 

De acordo com os resultados, a delimitação morfológica baseia-se em simplesiomorfias. 

Entretanto, Epiperipatus é suportado por sinapomofias não ambíguas distribuídas entre quatro 

marcadores moleculares (COI, 12S, 16S e 18S) selecionados para este estudo. 

 

V – ORGANIZAÇÃO DA TESE 

Este estudo foi dividido em dois capítulos independentes, para facilitar a discussão dos 

resultados e leitura. Os capítulos correspondem a artigos que em breve serão enviados para revistas 

científicas. Além deste capítulo, a tese está divida da seguinte forma:  

O Capítulo 2, “Phylogenetic inferences of Epiperipatus Clark, 1913 (Onychophora: 

Peripatidae) based on molecular and morphological data”, trata, através de estudos filogenéticos, 

do posicionamento e delimitação morfológica adequados de Epiperipatus, com base em análises de 

evidência total. 

O Capítulo 3, “On taxonomic status of twenty-one species of Epiperipatus Clark 1913, with 

descriptions of five new species”, é a consequência dos resultados apresentados no Capítulo 2. Nele 

são realizados, formalmente, os atos nomenclaturais necessários para o reconhecimento de 

Epiperipatus, as emendas na descrição de Epiperipatus e suas espécies, a descrição de cinco espécies 

novas, e a atualização da lista de espécies desse gênero. 

O Capítulo 4. Mostra um panorama final deste estudo, com as principais conclusões 

apresentadas nos capítulos anteriores. 
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Capítulo 4. Conclusões 

 

I – AS ANÁLISES ESCOLHIDAS E SEUS RESULTADOS 

Ainda não há filogenia morfológica proposta para Peripatidae. A maioria dos estudos 

filogenéticos em Peripatidae que contemplam dados moleculares é baseada em métodos estatísticos 

como Máxima Verossimilhança e Bayesiana (Daniels & Ruhberg 2010, Oliveira et al. 2011, Oliveira 

et al. 2015). Lacorte et al. (2011) e Oliveira et al. (2011) foram os únicos autores a estudarem um 

gênero de Peripatidae (Epiperipatus), aplicando o método de parcimônia. Esses autores investigaram 

a diversidade de onicóforos de cinco localidades em Minas Gerais, compreendidas numa área de 

aproximadamente 100 km de raio. Para três das cinco localidades, esses autores examinaram em 

torno de 130 espécimes. Essa investigação culminou na descoberta de E. adenocryptus, E. 

diadenoproctus e E. paurognostus e na discusão sobre suas relações filogenéticas com E. acacioi e 

E. machadoi, com base em análises filogenéticas que tiveram E. biolleyi como único grupo-externo.  

Ambos os autores não explicitaram as estratégias de busca adotadas, o que dificulta a replicação de 

seus resultados. 

O presente estudo contemplou o maior conjunto de dados de Peripatidae, até o momento, 

analisando conjuntamente dados moleculares e morfológicos, examinados sob os critérios de 

Máxima Parcimônia (MP) e Máxima Verossimilhança (ML). Métodos de MP e ML apresentam bases 

teórica e filosófica distintas (conforme apresentado no Capítulo 2), e caracteriza-se um erro comparar 

resultados de análises cladísticas baseadas em critérios de optimalidade diferentes. As análises em 

ML foram utilizadas para exame da sensibilidade dos dados sobre diferentes critérios de optimatidade 

e comparação com resultados do mesmo método presentes na literatura.  

Nossos resultados da análise de evidência total contestam o monofiletismo das espécies E. 

adenocryptus, E. diadenoproctus e E. paurognostus apresentados por Oliveira et al. (2011), pois as 

sequências originais juntamente com as disponíveis no GenBank não resultaram em grupos 

monofiléticos. Nosso intuito de juntar os dados do GenBank e as sequências originais foi tentar 

recuperar a topologia apresentada por Oliveira et al. (2011), que, no entanto, não foi recuperada. 

Entretanto, é possível que esse resultado seja um artefato de técnica, devido à diferença de tamanho 

(medida em número de pares de base) e quantidade de “missing data” presentes nas sequências 

originais e do GenBank. 

Com relação ao posicionamento de Principapillatus hitoyensis e Cerradopatus sucuruiensis, 

obtivemos resultados contrários aos resultados que deram origem à proposição desses dois gêneros. 
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A topologia apresentada por Oliveira et al. (2012) possui representantes de nove gêneros (quinze 

espécies), incluindo P. hitoyensis. Essa espécie, junto com Oroperipatus sp., P. solorzanoi e E. 

biolleyi, formaram um clado que resultou em grupo-irmão das cinco espécies de Epiperipatus 

abordadas por Oliveira et al. (2011). Na última filogenia de Peripatidae publicada (Oliveira et al. 

2015) as espécies neotropicais estavam divididas em dois grandes clados. No primeiro clado, 

Oroperipatus (do grupo “andícola”) resultou em grupo-irmão do clado formado por E. biolleyi, P. 

solorzanoi e P. hitoyensis. No segundo clado, exclusivamente sul-americano, C. sucuriuensis resultou 

em grupo-irmão de E. machadoi, E. diadenoproctus, E. adenocryptus, E. paurognostus e E. acacioi. 

Em oposição, os resultados desta tese apontam que o grupo “andícola” é grupo-irmão do grupo 

“caraíba”, sem exceções, e isso se aproxima dos resultados de Murienne et al. (2014), exceto pelo 

único Epiperipatus (uma espécie não identificada) inserido no clado de Oroperipatus presente na 

topologia apresentada por esses autores. 

A descrição original de Cerradopatus sucuriuensis Oliveira et al., 2015 é acompanhada de uma 

análise filogenética que utiliza um número maior de grupos-externos (17 espécies). A topologia 

mostra um panorama evolutivo aceitável entre as espécies de Peripatidae selecionadas e se aproxima 

de nossos resultados apresentados no Capítulo 2 (ver Figuras 1 e 2).  No entanto, ramos longos 

evidenciam a presença de clados confiáveis, mas no caso de C. sucuriuensis não se justifica a 

necessidade da criação do gênero. Em nossa interpretação, o resultado de Oliveira et al. (2015) 

evidencia a existência de dois clados, um da América Central e outro restrito a espécies brasileiras 

(também mostrado no Capítulo 2), além de existir uma espécie representante de Epiperipatus no 

cerrado. As características que delimitam esse gênero (estruturas interpedais e deformações do 

tegumento ventral) são autapomorfias da sua única espécie. A aceitação de Cerradopatus como 

válido consequentemente resultaria na parafilia de um gênero maior (Epiperipatus) e na criação de 

gêneros novos para cada clado de espécies monofiléticas encontradas em nossos resultados. 

 

II – CONTRIBUIÇÃO DA MORFOLOGIA E DOS DADOS MOLECULARES PARA OS ESTUDOS FILOGENÉTICOS. 

Bouvier (1905) e Peck (1975) delimitam Epiperipatus a partir das características de 

distribuição das papilas sobre as dobras dorsais (a distância entre duas papilas adjacentes), e o número 

de pares de pernas pregenitais que portam papilas crurais (ver Capítulo 2, Lista de Caracteres: caráter 

29:1). Read (1988a, 1988b) delimita esse gênero através das fileiras de escamas nas papilas principais 

(ver Capítulo 2, Lista de Caracteres: caráter 16:1). A distância entre as papilas dorsais aparentemente 

é um caráter subjetivo e de difícil codificação e, por isso, não foi levado em consideração em nossas 

análises. Nossos resultados mostram que as características delimitadoras de Peripatus são 
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compartilhadas com as espécies de Epiperipatus e vice-versa. Por exemplo, machos de Peripatus 

possuem papilas crurais em mais de dois pares de pernas pregenitais. No entanto, machos de 

Epiperipatus cratensis Brito et al., 2010, Epiperipatus diadenoproctus Oliveira et al., 2011 e 

Epiperipatus solorzanoi (Morera-Brenes & Monge-Nájera, 2010) n. comb. podem apresentar papilas 

crurais em três pares de pernas pregenitais. Além disso, a espécie nova Epiperipatus [whitehead2] 

[ony 125] n. sp. apresenta as papilas crurais em quatro pares de pernas pregenitais.  

Em geral, as espécies de Epiperipatus apresentam poucas escamas enfileiradas verticalmente 

nas duas partes das papilas principais: três ou menos escamas na peça apical (na região posterior) e 

até dez escamas na base (aproximadamente). Entretanto, Epiperipatus bouvieri (Fuhrmann, 1913) n. 

comb. apresenta doze ou mais escamas enfileiradas na base e três escamas na região posterior da 

peça apical. Nossos resultados mostram que não há evidência morfológica para separação de 

Epiperipatus e Peripatus. Embora, haja suporte molecular para Epiperipatus, este gênero não 

apresentou suporte morfológico. Entretanto, a maioria das espécies de Epiperipatus apresentam 

menos de cinco escamas na peça apical (na região posterior), com exceção de E. solorzanoi. Por isso, 

com a reinterpretação dos caracteres sugeridos por Read (1988a) poderíamos separar de Epiperipatus 

e Peripatus da seguinte forma: (1) Epiperipatus: a base da papila primária apresenta de quatro a 

dezoito escamas enfileiradas. A região posterior da peça apical apresenta de uma a quatro escamas 

enfileiradas. A exceção é E. solorzanoi, que possui dois tamanhos de papilas principais e as pequenas 

papilas principais possivelmente foram confundidas com papilas acessórias (Morera-Brenes & 

Monge-Nájera 2010). (2) Peripatus: a base da papila primária apresenta mais de quinze escamas 

enfileiradas. A região posterior da peça apical apresenta quatro ou mais escamas enfileiradas. 

Com relação aos caracteres morfológicos sugeridos por Oliveira et al. (2012, 2013, 2015), não 

conseguimos estudar adequadamente os arcos antenais e suas papilas sensoriais, a morfologia do 

tegumento ventral e a estrutura dos embriões. Examinamos espécimes de diversas coleções e fixados 

de diversas maneiras. Além disso, o método de fixação que adotamos não permitiu bons resultados 

na preservação das estruturas examinadas por Oliveira et al. (2012, 2013 e 2015). Dados 

embriológicos podem ser bons, mas dependem da amostragem, que em nosso caso foi irregular entre 

as espécies examinadas neste estudo. Assim, nos estudos filogenéticos de Peripatidae é mais eficiente 

buscar por caracteres amplamente difundidos que investir por grandes amostragens de uma mesma 

espécie. 

Por outro lado, a utilização de sequências de DNA inaugurou uma nova era de descoberta de 

espécies que permitiu a identificação de espécies crípticas (Brickford et al. 2007). Peripatidae se 

beneficiou com as novas abordagens dentro da sistemática filogenética, devido à complementaridade 

entre os diferentes tipos de informação. Por exemplo, dados genéticos sugerem que essa família 
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surgiu antes da Gondwana (Murienne et al. 2014). Além disso, esses dados também revelam uma 

grande diversidade de espécies em Peripatidae (Oliveira et al. 2012, 2013, 2015).  

Dados moleculares são mais rápidos de serem obtidos que dados morfológicos. 

Proporcionalmente, os dados moleculares contribuíram muito mais que os dados morfológicos 

devido ao volume de informação obtida para cada conjunto de dados. Por exemplo, na análise de MP 

exclusiva para os dados morfológicos, o consenso das 100 árvores mais parcimoniosas não apresenta 

resolução em Peripatidae (ver Capítulo 2). Com nossos resultados, Epiperipatus só pode ser 

delimitado morfologicamente a partir de simplesiomorfias, embora seja suportado por muitas 

sinopormofias moleculares. 

Embora não suportado pela morfologia, Epiperipatus é claramente suportado por todos os 

marcadores e diversas sinapormafias moleculares. Epiperipatus apresenta sinapomorfias não 

ambíguas para COI 12S e 16S, e 18S. Dessa forma, comprovou-se a superioridade dos dados 

moleculares em relação aos morfológicos em Peripatidae. Apesar disso, alguns clados são suportados 

por ambos os conjuntos de dados, embora alguns clados sejam suportados por poucas transformações 

moleculares em relação a morfologia, (por exemplo, E. solorzanoi. Ver Capítulo 2, tabela S.3). 

Contudo, fica evidenciada a vantagem de se utilizar mais de uma fonte de dados. 

 

III – EPIPERIPATUS É MONOFILÉTICO? 

A análise de evidência total demonstrou que Epiperipatus é parafilético, pois nesse gênero 

estão inseridas P. bouvieri, P. solorzanoi, P. hitoyensis e C. sucuriuensis. No entanto, transferimos 

essas espécies para o gênero Epipepatus e propomos as novas combinações E. sucuriuensis n. comb., 

E. bouvieri n. comb. e E. hitoyensis n. comb., o que torna Epiperipatus monofilético. Tornar 

Epiperipatus monofilético trouxe como consequência imediata a descrição de cinco espécies novas, 

sem aumentar o número de gêneros neotropicais. Nesse contexto, o fraco suporte morfológico nos 

resultados das análises de MP não só é evidencia da morfologia conservativa em Peripatidae, como 

também corrobora a diversidade concentrada em poucos gêneros, sendo Epiperipatus um deles. 

As famílias Peripatopsidae e Peripatidae são monofiléticas, porém Peripatidae só tem suporte 

molecular (ver Capítulo 2, Figura 2). O clado Neotropical de Peripatidae (clado D+E) é monofilético 

e suportado por duas sinapomorfias não únicas (ver Capítulo 2, Figura 2 e a Lista de Caracteres):  

- caráter 1 (padrões na região dorsal do corpo), estado 1 (presente) 

- caráter 2 (losangos dorsais) estados 0 (ausente) e 1 (presente) 
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Oroperipatus apresenta duas sinapomorfias únicas, homoplásticas e uma sinapomorfia 

exclusiva (ver Capítulo 2, Figura 2 e a Lista de Caracteres): 

- caráter 20 (número de papilas retrolaterais do pé), estado 1 (duas) 

- caráter 27 (posição das papilas urinárias) estado 1 (deslocado para posição retrolateral do 

terceiro arco de sola).  

- caráter 24 (forma do terceiro arco de sola do quarto e quinto para de pernas), estado 2 (dividida 

em dois fragmentos desiguais) 

Entretanto, Epiperipatus não é sustentado por caracteres morfológicos, e sua delimitação 

morfológica foi feita com base em simplesiomorfias. 

As relações filogenéticas observadas neste estudo corroboram a hipótese de relação entre os 

gêneros americanos e africanos sugerida por Bouvier (1905) e testada por Murienne et al. (2014).  

Todos os resultados filogenéticos apresentados sugerem o grupo africano (representado por M. 

tholoni) como grupo-irmão de um clado Neotropical, monofilético. Este clado, por sua vez, é 

claramente dividido em dois clados correspondentes aos grupos “andícola” e “caraíba” de 

onicóforos, representados por Oroperipatus e Epiperipatus respectivamente.  

A maior contribuição deste estudo foi realizar uma avaliação explícita do posicionamento 

filogenético de Epiperipatus, utilizando o método de evidência total. Além disso, o presente estudo 

também enfatiza a importância dos dados moleculares para os estudos filogenéticos em Peripatidae, 

devido a pouca variação morfológica observada dentro dessa família. Este estudo encontrou clados 

suportados por diferentes fontes de dados. Clados suportados por uma única fonte de dados podem 

ser usados para justificar o uso de fontes de dados diversas. Clados suportados por poucos caracteres 

morfológicos podem ser suportados por transformações moleculares. Por exemplo, Epiperipatus é 

suportado por muitas transformações moleculares e nenhum caráter morfológico. 

O tamanho da amostra também é importante para a qualidade dos resultados. Quanto maior a 

base de dados, maior será a quantidade de informação agregada aos resultados. A amostragem 

utilizada neste estudo, com a inclusão da espécie-tipo de Epiperipatus, foi essencial para detectar os 

problemas taxonômicos desse gênero e realizar os atos taxonômicos propostos neste estudo. Além 

de Epiperipatus, pelo menos outro três gêneros merecem revisões filogenéticas e são eles: 

Macroperipatus, Peripatus e Speleoperipatus. Esses três gêneros apresentam problemas 

taxonômicos semelhantes aos observados inicialmente em Epiperipatus. Por fim, este estudo é 

encorajador de mais revisões sistemáticas dentro de Peripatidae, com a inclusão da maior quantidade 

amostral possível e de diferentes fontes de dados. 
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ABSTRACT 

Systematic and Phylogenetic analysis of Epiperipatus Clark, 1913 (Onychophora: 

Peripatidae) based on molecular and morphological data 
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Abstract of the PhD Thesis submitted to the Graduate Program of Zoology of the Institute of 

Biosciences, University of São Paulo – USP, as part of the requisites for the completion of a PhD 

degree in Biological Sciences. 

 

The “caraibes” onychophorans present both a large diversity and weakly defined genera. 

Epiperipatus Clark, 1913 is the largest genus, but it has not been revised so far. This genus is herein 

incorporated into the currently most comprehensive molecular phylogenetic analysis of Peripatidae, 

assisted by morphology. Four markers were used: cytochrome c oxidase subunit I (COI), 12S rRNA, 

16S rRNA (mitochondrial) and 18S rRNA (nuclear). Moreover, 33 morphological characters were 

obtained. The dataset was used in two Maximum Parsimony (MP) and one Maximum Likelihood 

(ML) analyses. In a total of 175 specimens of Onychophora, nine genera and twenty-nine species 

were examined, eighteen of them belonging to Epiperipatus. We adopted as work hypothesis the MP 

based on total evidence. 

The result showed that morphological by itself cannot be used to resolve the phylogenetic 

relationships of this group, because the number of characters is smaller than the number of terminals 

examined. Here, Peripatidae was based on molecular data and this conflicts with the characters 

traditionally used to define genera in the family.  It means that clades supported by molecular data 

shows high morphological disparity which might be reflected on the adaptation to different 

environments in the Caribbean clade. 

Also, the result suggests that Epiperipatus seems to be not monophyletic, as it includes others 

genera and these genera should be synonymized. Epiperipatus presented stable relationships across 

three clades of Neotropical onychophorans, but it was observed the unstable position of Epiperipatus 
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edwardsii (Blanchard, 1847) and four groups also. To reconcile Epiperipatus systematics with the 

phylogeny, the monotypic genera Principapillatus Oliveira et al., 2014 and Cerradopatus Oliveira 

et al., 2015 should be considered as junior synonyms of Epiperipatus. Hence, the new combinations 

were proposed: Epiperipatus hitoyensis (Oliveira et al., 2012) n. comb. and Epiperipatus 

sucuriuensis (Oliveira et al., 2015) n. comb.. Moreover, the new species Epiperipatus [sp1] n. sp., 

Epiperipatus [sp2] n. sp., Epiperipatus [sp10] n. sp., Epiperipatus [sp16] n. sp. and Epiperipatus 

[sp17] n. sp. were presented and described here. Rooting the Onychophora phylogeny in 

Peripatopsidae resulted in the Neotropical group as the sister group relationship to the African 

species, and an apparently ancestral group from Asia. The demonstrated Epiperipatus monophily 

confirmed its widespread distribution, in the same way as Peripatus. Both are recorded from Central 

America to Brazil. However, in Brazil, while Peripatus occurs only until the Central-West region, 

Epiperipatus is found in all Brazilian territories, except in the South region. 
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RESUMO 

Sistemática e análise filogenética de Epiperipatus Clark, 1913 (Onychophora: Peripatidae) 

baseada em dados moleculares e morfológicos 

 

Doutorando: Cristiano Sampaio Costa 

Orientador: Ricardo Pinto da Rocha 

Coorientador: Fernando Portella de Luna Marques 

 

Este resumo, submetido ao Programa de Pós-Graudação em Zoologia do Instituto de Biociências, 

da Universidade de São Paulo, é parte dos requisitos necessários para a conclusão do grau de 

Doutor em Ciências Biológicas. 

 

O grupo de onicóforos “caraíbas” apresenta grande diversidade de espécies, mas também 

gêneros fracamente delimitados. Epiperipatus Clark, 1913 é o maior dos gêneros neotropicais de 

Onychophora, mas ainda não sofreu revisão taxanômica. Este gênero foi incorporado no presente 

estudo, que contemplou o mais abrangente conjunto de dados moleculares, assistido por dados 

morfológicos. Quatro marcadores moleculares foram utilizados: cytochrome c oxidase subunit I 

(COI), 12S rRNA, 16S rRNA (mitochondriais) e 18S rRNA (nuclear). Além disso, trinta e três 

caracteres morfológicos foram levantados. A base de dados foi submetida a duas análises de Máxima 

Parcimônia (MP) e uma de Máxima Verossimilhança (ML). No total foram examinados 175 

espécimes, cobrindo nove gêneros e vinte e nove espécies, dezoito delas pertencentes a Epiperipatus. 

Foi adotado como hipótese de trabalho o cladograma resultante da análise de evidência total 

que contemplou os dados moleculares e morfológicos. O resultado mostrou que os dados 

morfológicos não são capazes de resolver por si só as relações internas de Peripatidae, pois o número 

de caracteres morfológicos é menor que o número de terminais examinados. Peripatidae é suportado 

por dados moleculares e isso é conflitante com a delimitação morfológica tradicional dos gêneros da 

família. Isso demonstra que clados suportados por dados moleculares mostram elevada disparidade 

morfológica, que pode estar relacionada a adaptação a diferentes ambientes do clado Neotropical. 

Além disso, o resultado também sugeriu Epiperipatus como parafilético, pois engloba outros 

gêneros que devem ser sinonimizados. Epiperipatus apresentou estabilidade em três clados 
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neotropicais, apesar de que Epiperipatus edwardsii (Blanchard, 1847) e outros quatro grupos 

mostraram posição instável. Para reconciliar a sistemática e a filogenia de Epiperipatus, os gêneros 

monotípicos Principapillatus Oliveira et al., 2014 e Cerradopatus Oliveira et al., 2015 devem ser 

considerados sinônimo-junior de Epiperipatus. Consequentemente, as novas combinações foram 

propostas: Epiperipatus hitoyensis (Oliveira et al., 2012) n. comb. e Epiperipatus sucuriuensis 

(Oliveira et al., 2015) n. comb.. Além disso, foram apresentadas e descritas as espécies novas 

Epiperipatus [sp1] n. sp., Epiperipatus [sp2] n. sp., Epiperipatus [sp10] n. sp., Epiperipatus [sp16] 

n. sp. e Epiperipatus [sp17] n. sp.. O enraizamento da filogenia de Onychophora em Peripatopsidae 

resultou no grupo Neotropical como grupo-irmão do grupo africano, e um aparente ancestral 

Asiático.  A demonstrada monofilia de Epiperipatus confirmou sua larga distribuição, da mesma 

forma que Peripatus. Ambos os gêneros ocorrem da América Central ao Brasil. Entretanto, no Brasil 

enquanto Peripatus ocorre apenas no centro-oeste desse país, Epiperipatus é encontrado em quase 

todo o território desse país, com exceção da região sul. 

 


