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1. INTRODUÇÃO  
 

1.1. Sistemática de serpentes Caenophidia e a subfamília Xenodontinae 
Dentro da Herpetologia, a morfologia sempre serviu como um alicerce para fundamentar 

as classificações dos grupos de Squamata (Cope, 1892; Dunn, 1928; Romer, 1956; 

Underwood, 1967; Marx & Rabb, 1972; Dowling & Duellmanm, 1978; Jenner & Dowling, 

1985; McDowell, 1987; Estes et al., 1988; Cundall & Irish, 2008; Gauthier et al.,  2012). A 

partir das décadas de 80 e 90, o uso de dados moleculares ganhou espaço, passando a 

representar a fonte de dados mais utilizada na sistemática de Serpentes (e.g. Dowling et al., 

1983; 1996; Heise et al.,1995; Kraus & Brown, 1998; Vidal et al., 2000; Lenk et al., 2001; 

Slowinski & Lawson, 2002; Vidal & Hedges, 2002; Wilcox et al., 2003; Pinou et al., 2004; 

Burbrink, 2005; Oguiura et al., 2010; Mulcahy et al., 2011; Pyron et al., 2014). Nesse sentido, 

há um consenso sobre a necessidade de combinação de métodos moleculares e morfológicos 

em busca de um conhecimento abrangente e integrativo da evolução de Squamata (Wiens, 

2004; 2009; Reeder et al., 2015). 

Dentro de Caenophidia, o agrupamento tradicionalmente denominado como “Colubridae” 

englobava a maior diversidade de serpentes (Underwood, 1967; Dowling & Duellman, 1978; 

McDowell, 1987; Cadle, 1994; Ferrarezzi, 1994; Zaher, 1999). Contudo, por ser um grupo 

frequentemente recuperado como parafilético (Kelly et al., 2003; Lawson et al., 2005; Vidal 

et al., 2007; Zaher et al., 2009a), diversas alterações no conteúdo e abrangência de Colubridae 

foram propostas, buscando refletir a diversidade evolutiva e os clados recém descobertos 

(Zaher et al., 2009a; Pyron et al., 2011). Os níveis categóricos de Caenophidia foram 

rebaixados para posições menos inclusivas, sendo o nome Colubroides empregado no lugar de 

Colubroidea; e a superfamília Colubroidea, por sua vez, aplicada para o agrupamento das seis 

famílias retiradas da classificação tradicional de “Colubridae” (Calamaridae, Colubridae, 

Dipsadidae, Natricidae, Pseudoxenodontidae e Sibynophiidae) (Zaher et al., 2009a; 

Grazziotin et al., 2012; Zaher et al., 2012).  

Dentre as famílias de Colubroidea, Dipsadidae abriga a maior diversidade, e é representada 

por três linhagens neotropicais historicamente distintas (Cadle 1984a, 1984b; Vidal et al., 

2000; Pinou et al., 2004). Assim, existe um consenso atual na divisão dos Xenodontinae (lato 

sensu): xenodontíneos sulamericanos (Xenodontinae stricto sensu), centro-americanos 

(Dipsadíneos), e xenodontíneos norte-americanosque incluem os gêneros incertae sedis 

(Heterodon, Farancia e Thermophis) (Cadle 1984c; Ferrarezzi, 1994; Zaher, 1999; Pinou et 

al., 2004; Lawson et al., 2005; Vidal et al., 2007; Zaher et al., 2009a; Grazziotin et al., 2012). 
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Alguns agrupamentos tribais de Xenodontinae (stricto sensu ) vêm sendo recorrentemente 

corroborados por sinapomorfias morfológicas e por evidências moleculares, como 

Elapomorphini, Hydropsini, Pseudoboini, Xenodontini e Tachymenini (Dixon, 1980; 

Ferrarezzi, 1994; Zaher, 1999; Moura-Leite, 2001; Nunes, 2006; Zaher et al., 2009a; Vidal et 

al., 2010; Grazziotin et al., 2012). Contudo, diversos grupos encontram-se ainda sem 

resolução, decorrentes de problemas taxonômicos históricos, plasticidade fenotípica, ou ainda, 

déficits amostrais (Zaher, 1999; Grazziotin et al., 2012;  Myers & McDowell, 2014).  

 
1.2.  Diversidade e Sistemática da tribo Tachymenini  
Bailey (1967) definiu a tribo Tachymenini para alocar os “vários outros gêneros 

relacionados à Thamnodynastes, designando o hábito “ovíparo” como caráter unificante mais 

significativo para o grupo (posteriormente corrigido para vivíparo em Bailey, 1981). Tais 

gêneros, Tachymenis, Thamnodynastes, Tomodon, Ptychophis, Gomesophis, Pseudotomodon 

e, provavelmente, Calamodontophis (de acordo com publicação original), foram elencados no 

ano anterior como um grupo supra genérico proximamente relacionado de serpentes da 

América do Sul (Bailey, 1966a).  

Esse grupo foi diagnosticado por abrigar serpentes de pequeno a médio porte; vivíparas; 

opistóglifas; com pupila vertical; e padrão de coloração da cabeça formado por uma barra 

escura do olho à curvatura da boca (exceto em Calamodontophis) (Bailey, 1966a; 1967; 

1981). Além disso, diversos outros caracteres morfológicos diagnósticos (não 

sinapomórficos) foram descritos e corroborados para a tribo: osso pós-orbital separado do 

frontal pelo parietal; placa nasal semi-dividida; pupila vertical ou semi-elíptica; dimorfismo 

sexual invertido na contagem de escamas ventrais (i.e. machos com maior número de 

ventrais); glândula de Duvernoy aderida ao músculo adductor mandibulae externus 

superficialis, além de alguns caracteres hemipenianos (Bailey, 1966a, 1967; Ferrarezzi, 1994; 

Zaher, 1999; Franco, 2000; Zaher et al., 2009a).  

Atualmente são reconhecidas 33 espécies válidas para a tribo: duas de Calamodontophis, 

seis de Tachymenis, 19 de Thamnodynastes, três de Tomodon, e três nos gêneros monotípicos 

Gomesophis, Ptychophis e Pseudotomodon (Tabela 1) (Franco & Ferreira, 2002; Bailey & 

Thomas, 2005; Bailey et al., 2007); além de mais duas outras espécies sem nome, de acordo 

com Franco & Ferreira (2002): Thamnodynastes sp. 1 e Thamnodynastes sp. 2. A diversidade 

ecológica dentre as espécies é expressiva, ocupando zonas florestadas, abertas, pantanosas ou 

secas; distribuídas por toda a América do Sul, do nível do mar até altitudes superiores à 4.000 

metros. Seus hábitos são igualmente diversos, com espécies semi-arborícolas, terrestres, semi-
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aquáticas ou aquáticas. Alimentam-se de invertebrados, como anelídeos e lesmas, ou 

vertebrados, como peixes, anfíbios e lagartos (Gallardo, 1972; Bernarde et al., 2000a; 2000b; 

Oliveira et al., 2003; Bizerra et al., 2005; Bellini et al., 2014).  

Apesar da validade de Tachymenini ter sido contestada por alguns autores (Dowling & 

Duellman, 1978; Jenner, 1981; Zaher, 1999), seu monofiletismo vem sendo corroborado com 

elevado suporte, tanto por trabalhos morfológicos (Ferrarezzi, 1994; Franco, 2000), quanto 

moleculares (Vidal et al., 2000; Zaher et al., 2009a; Vidal et al., 2010; Grazziotin et al., 

2012). Entretanto, a instabilidade taxonômica e filogenética dentro da tribo é historicamente 

reconhecida (Phillipi, 1899; Peters & Orejas-Miranda, 1970; Vanzolini et al., 1980; Cei et al., 

1992; Franco, 2000; Bailey et al., 2005; Bailey & Thomas, 2007). Há décadas diversos 

autores vêm alertando sobre a necessidade de revisão dos gêneros Tachymenis, 

Thamnodynastes e Tomodon, denotando a dificuldade na identificação das espécies com base 

nas diagnoses disponíveis (Roze, 1966; Myers & Hoogmoed, 1974; Hoogmoed, 1982; 

Vanzolini, 1986; Pérez-Santos & Moreno, 1989; Franco, 2000; Bailey et al., 2007).  

Um dos primeiros autores a considerar o relacionamento dos gêneros de Tachymenini foi 

Fitzinger (1843), que considerou Thamnodynastes e Dryophylax no grupo do gênero 

Dipsadomorphus, família Cephalophes, e Tachymenis no grupo do gênero Ophis, família 

Dermatophes. Günther (1858) dividiu os taquimeníneos em três famílias, Coronellidae 

(Tachymenis chilensis), Natricidae (Tomodon strigatus e Tomodon dorsatus) e Dipsadidae 

(Thamnodynastes nattereri e Thamnodynastes punctatissimus). Cope (1895) considerou os 

gêneros Thamnodynastes, Tomodon e Tachymenis na família Dipsadidae, subfamília 

Scytalinae. Boulenger (1896) distinguiu Tachymenis de Thamnodynastes pela presença de 

dentes mandibulares anteriores mais longos no primeiro, e dentes “subiguais” no segundo. 

Dunn (1928) incluiu Tachymenis, Thamnodynastes, Tomodon e Pseudotomodon em 

Ophiinae, e considerou o último provavelmente relacionado com o anterior. Amaral (1929) 

considerou Tachymenis brasiliensis, Dryophylax (=Thamnodynastes) pallidus, Tomodon 

dorsatus, Tomodon ocellatus e Ptychophis flavovirgatus dentro da subfamília Boiginae, 

família Colubridae. Bailey (1966a, 1967, 1981) então definiu Tachymenini, agrupando os sete 

gêneros atualmente reconhecidos (ver Tabela 1).  

Após o trabalho de Bailey (1967), alguns autores discordaram da composição da tribo, 

fornecendo classificações próprias e baseados em poucas características morfológicas. 

Dowling & Duellman (1978) consideraram Calamodontophis, Gomesophis, Ptychophis, 

Tachymenis e Thamnodynastes como pertencentes à tribo Alsophiini; e Pseudotomodon e 

Tomodon à tribo Hydropsini. Jenner (1981) incluiu Pseudotomodon, Gomesophis e 
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Ptychophis em Diaphorolepini, e os outro quatro gêneros em Philodryadini. Blackburn (1985) 

classificou Ptychophis, Tachymenis e Thamnodynastes como representantes vivíparos da 

subfamília Alsophiinae, presumindo que a viviparidade nesses três gêneros tivesse uma 

origem comum. Já Ferrarezzi (1994) reconheceu Tachymenini sensu Bailey, com base em 

características de morfologia externa (placa nasal semi-dividida, placa anal dividida e pupila 

vertical), osteologia craniana (dentição opistóglifa com diastema, osso pos-órbital separado do 

frontal pelo parietal) e padrão hemipeniano, considerando a viviparidade como a única 

sinapomorfia da tribo.  

Em sua tese tratando das relações filogenéticas de Tachymenini, Franco (2000) apresentou 

uma análise de Máxima Parcimônia de uma matriz de 71 caracteres morfológicos com 54 

táxons. O autor utilizou pesagem sucessiva para melhorar a resolução das árvores igualmente 

parcimoniosas, porém seu cladograma final ainda apresentou diversas politomias. O 

posicionamento da tribo em Xenodontinae apareceu como incerto, com o gênero Manolepis 

como grupo-irmão, ou com os taquimeníneos agrupados com membros das tribos 

Philodryadini, Alsophiini e Pseudoboini (Franco, 2000). Entretanto a tribo foi recuperada 

como monofilética e dividida em duas linhagens: uma incluindo Thamnodynastes spp. e outra 

os demais táxons. A partir da topologia encontrada, Franco (2000) designou todos os táxons 

da linhagem irmã de Thamnodynastes, exceto Gomesophis e Ptychophis, como pertencentes 

ao gênero Tachymenis, e sinonimizou Gomesophis com Ptychophis; restringindo, portanto, os 

taquimeníneos a três gêneros: Ptychophis, Tachymenis e Thamnodynastes.  

O primeiro trabalho a utilizar todos os gêneros da tribo em uma análise filogenética 

molecular foi o de Zaher et al. (2009a), o qual apresentou uma filogenia de Caenophidia 

baseada em três genes e 131 terminais. Neste trabalho, Tachymenini foi posicionada como 

grupo-irmão de Tropidodryadini, apesar de ser um dos agrupamentos com menor valor de 

suporte. Dois grupos-irmãos foram obtidos dentro da tribo: um composto por Pseudotomodon 

trigonatus e Tachymenis peruviana, por sua vez inserido no grupo formado por Ptychophis 

flavovirgatus, Calamondotophis paucidens e Gomesophis brasiliensis; e o segundo formado 

por Tomodon dorsatus e Thamnodynastes spp. (Zaher et al., 2009a). Já Vidal et al. (2010) e 

Pyron et al. (2011) apresentaram uma árvore filogenética molecular na qual os taquimeníneos 

aparecem como grupo irmão de Hydropsini, apesar do segundo estudo ter apresentado 

somente To. dorsatus como terminal. Adicionalmente, na filogenia de Vidal et al. (2010), 

Gomesophis aparece como grupo irmão dos demais taquimeníneos; P. trigonatus insere-se 

dentro de Tachymenis e To. dorsatus agrupa-se com Thamnodynastes pallidus, denotando o 

gênero Thamnodynastes como polifilético, apesar do baixo suporte. 
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Posteriormente, Grazziotin et al. (2012) recuperaram novamente a relação entre 

Tachymenini e Tropidodryadini, em uma análise que passou a incluir um maior número de 

genes. Apesar de Tachymenis e Thamnodynastes terem sido recuperados novamente como 

não-monofiléticos, o suporte para os clados dentro da tribo foi muito baixo, exceto para o 

agrupamento de P. trigonatus com Ta. peruviana, e para o clado com as Thamnodynastes 

excluindo Th. pallidus (Grazziotin et al., 2012). O trabalho de Pyron et al. (2013) recuperou 

Tachymenini como grupo irmão de Hydropsini + Manolepis putnami com bom suporte. Nessa 

topologia Thamnodynastes foi recuperado como monofilético; P. trigonatus agrupou-se 

novamente com Tachymenis, e Gomesophis apareceu como táxon irmão de todos os outros 

taquimeníneos.  

Em um trabalho mais recente, com uma amostragem mais ampla com 1745 táxons e 10 

genes, Figueroa et al. (2016) recuperaram Tachymenini agrupada com Pseudoboini, com bom 

suporte. Os autores apresentaram relações similares às propostas em trabalhos anteriores: 

Gomesophis como irmão de todos os taquimeníneos e P. trigonatus agrupada com 

Tachymenis, porém com Thamnodynastes monofilético, apesar da espécie tipo do gênero, Th. 

pallidus, não ter sido incluída na análise. 

Fora a tese não publicada de Franco (2000), nenhum autor considerou exclusivamente as 

relações filogenéticas dos taquimeníneos, especialmente o posicionamento dos gêneros e 

agrupamentos das espécies. Ao mesmo tempo, nenhuma filogenia proposta até o momento 

apresentou, concomitantemente, boa amostragem taxonômica e suporte para as relações 

filogenéticas de Tachymenini.  

Nesse sentido, o presente trabalho combinou dados morfológicos e moleculares do maior 

número de espécies dos sete gêneros atualmente reconhecidos dentro de Tachymenini, 

procurando aprimorar o conhecimento das relações evolutivas entre seus membros, assim 

como seu posicionamento filogenético dentro de Xenodontinae. 

 
1.3. Histórico taxonômico dos gêneros de Tachymenini 
O gênero Thamnodynastes 

Thamnodynastes é o gênero mais especioso dentre os taquimeníneos, e como tal, apresenta 

um extenso e complicado histórico taxonômico (Wagler, 1830; Amaral, 1926; Prado, 1942; 

Hoge, 1952; Bailey et al., 2007). A descrição precária de várias espécies, resultando na 

ausência de características diagnósticas robustas e diferenciáveis entre elas, é o principal fator 

para os recorrentes erros de identificação e a dificuldade em quantificar a diversidade do 

gênero (Roze, 1958; Vanzolini, 1986; Pérez-Santos & Moreno, 1989; Görzula & 
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Ayarzagüena, 1995; Myers & Donnelly, 1996; Bailey et al., 2005; Manzanilla & Sanchez, 

2005).  

A espécie tipo, Coluber pallidus, foi descrita por Linnaeus, 1758. Em seguida Coluber 

strigilis foi descrita por Thunberg, 1787; e a terceira, Coluber nattereri, foi descrita por 

Mikan, 1820. Wagler (1824) descreveu Natrix punctatissima baseado em um exemplar da 

Bahia, com 158 ventrais e 85 subcaudais. Posteriormente, Wagler (1830) descreveu o gênero 

Dryophylax para abrigar Coluber nattereri Mikan, 1820 como espécie tipo (Wagler, 1830, 

p.181); e, no mesmo trabalho, criou o gênero Thamnodynastes para incorporar Natrix 

punctatissima Wagler, 1824 (Wagler, 1830, p.182). Schlegel (1837) elencou Dipsas nattereri 

e Dipsas punctatissima, a primeira com 17 escamas lanceoladas do Brasil; e a segunda, 

similar à primeira, com escamas lisas e cauda mais fina, da região Amazônica. Fitzinger 

(1843) reiterou as espécies de Wagler (1824, 1830), Thamnodynastes punctatissimus e 

Dryophylax nattereri. 

Günther (1858) considerou somente Thamnodynastes nattereri e Th. punctatissimus, e, 

assim, alocou o gênero Dryophylax Wagler, 1830 como sinônimo júnior de Thamnodynastes. 

Logo, o nome Thamnodynastes foi mantido para o gênero (Amaral, 1926; Parker, 1935; 

Amaral, 1944). 

Em seu catálogo, Günther (1858) descreveu também Tomodon strigatus para “India” e o 

alocou com Tomodon dorsatus na família Natricidae. O autor diagnosticou To. strigatus por 

uma faixa preta fina de cada lado do corpo da narina à cauda, e uma faixa de cada lado do 

ventre até a ponta da cauda (Günther, 1858). O autor considerou como Th. nattereri os táxons 

da região Amazônica (Demerara, Guiana) e do estado do Rio de Janeiro, diferenciando-a de 

Th. punctatissimus pela presença de quilhas e pela cauda equivalente a menos de um quarto 

do comprimento total. No mesmo trabalho Günther (1858) examinou dois espécimes de Th. 

punctatissimus, um com a escama cloacal inteira e o outro dividida, e caracterizou a espécie 

por possuir quatro linhas longitudinais ventrais formadas por pontos pequenos que se 

confluem na cauda, escamas lisas e cauda equivalente à quase um terço do comprimento total 

(Günther, 1858).  

Jan (1863) descreveu Mesotes obtrusus para Buenos Aires, Argentina, e sua variedade 

Mesotes obtrusus var. plataensis de La Plata, Argentina (Jan, 1863; Jan & Sordelli, 1866). 

Boulenger (1885) descreveu Thamnodynastes nattereri var. laevis para o Rio Grande do Sul, 

e alocou Th. punctatissimus na sinonímia de Th. nattereri. Segundo o autor, essa variedade 

(laevis) apresenta 142 ou 143 ventrais e 62 ou 63 subcaudais; e corresponderia, ao mesmo 

tempo, à Th. nattereri, pela cauda menor que um quarto do comprimento total, e à Th. 
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punctatissimus, pelas escamas lisas. No ano seguinte, o mesmo autor considerou duas 

espécies, Th. nattereri (escamas quilhadas) e Th. strigatus (escamas lisas), alocando dentro da 

última Mesostes obtrusus Jan, 1863, e o seu táxon Th. nattereri var. laevis (Boulenger, 1886). 

No terceiro volume do seu catálogo, Boulenger considerou Th. nattereri e Th. punctatissimus 

como espécies distintas (Boulenger, 1896). Desta vez, o autor sinonimizou Mesotes obtrusus 

Jan, 1863, Th. punctatissimus Hensel, 1868, Th. strigatus Boulenger, 1886, Th. nattereri var. 

laevis Boulenger, 1885, e Tachymenis hypoconia Cope, 1860 à Th. nattereri; e N. 

punctatissima Wagler, 1824 e Th. punctatissimus Gunther, 1858 à Th. punctatissimus 

(Boulenger, 1896). Dentro de “Th. nattereri”, o autor elencou as formas de escamas 

fortemente quilhadas do Pará, Rio de Janeiro e Uruguai; moderadamente quilhadas do Rio de 

Janeiro e Paraguai; fracamente quilhadas da Guiana e Rio de Janeiro; e de escamas lisas de 

Aracati, no Ceará e Rio Grande do Sul, incluindo aqui o tipo de Tomodon strigatus como uma 

Th. nattereri de escamas lisas (Boulenger, 1896).  

Cope (1887) alocou Tachymenis hypoconia Cope, 1860 e Tomodon strigatus Günther, 

1858 na sinonímia de Tachymenis strigatus. Em outro ano, o mesmo autor elencou as 

espécies Th. nattereri e Th. strigatus para o gênero (Cope, 1895). 

Lönnberg (1896) refutou Coluber strigilis Thunberg, 1787 identificando-a como Th. 

nattereri (Günther, 1858). Pela lei da prioridade o autor manteve o nome de Thunberg, 

definindo então Thamnodynastes strigilis (Coluber strigilis + Coluber [Dryophylax, 

Thamnodynastes] nattereri) (Lönnberg, 1896). 

Andersson (1899), ao publicar o catálogo de tipos de Linnaeus, identificou um exemplar 

(com 17 dorsais, 157 ventrais e 94 subcaudais) que corresponde à descrição original de 

Coluber pallidus Linnaeus, 1758; e confirmou a sua identidade como Th. punctatissimus de 

Wagler (1830). Consequentemente o autor alocou Th. punctatissimus na sinonímia de 

Thamnodynastes pallidus (Andersson, 1899). 

Amaral (1926) considerou Thamnodynastes como monotípico, posicionando Th. 

punctatissimus, Th. strigilis e Th. nattereri como sinônimos de Th. pallidus. O autor aceitou 

as mudanças de Andersson (1899) e de Lonnberg (1896), e considerou as características 

utilizadas por Boulenger (1896) para separar Th. strigilis (= Coluber strigilis) de Th. pallidus 

(=Th. punctatissimus) somente como variações individuais (“corpo menos delgado; olho 

menor; rostral mais larga do que alta; escamas lisas, ou mais ou menos fortemente carinadas 

em 19 fileiras; anal dividida; subcaudais 48-78”). Logo, Amaral (1926) considerou todas as 

outras espécies de Thamnodynastes como variações de Th. pallidus. Em seguida, Amaral 

(1929) designou o gênero Dryophylax para Coluber pallidus Linnaeus, 1758. O autor 
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considerou a “forma strigilis = nattereri” (Amaral, 1929, p.34), e reconheceu duas 

subespécies: Dryophylax pallidus pallidus (Coluber pallidus; sinônimo = Th. punctatissimus) 

e Dryophylax pallidus strigilis (Coluber strigilis; sinônimo = Th. nattereri); a primeira do 

nordeste e norte do Brasil, e a segunda do sul, centro e oeste (Amaral, 1929).  

Parker (1935) corrigiu a classificação de Amaral (1929), esclarecendo que a prioridade do 

gênero Thamnodynastes deve ser mantida. Já Brongersma (1940) questionou as subespécies 

de Amaral (1929) e afirmou que a classificação de Boulenger (1896) é valida. Apesar de 

mencionar a ausência de material suficiente para confirmar suas decisões taxonômicas, o 

autor reconheceu Dryophylax strigilis como uma espécie distinta, com base em um exemplar 

da Colômbia; e alocou em sua sinonímia Th. nattereri e Th. pallidus (Brongersma, 1940).  

Prado (1942) descreveu Dryophylax rutilus para o município de Gália, São Paulo, 

caracterizada por uma mancha vermelha na sétima infralabial. O autor alocou espécie nesse 

gênero por características cranianas e outros “caracteres genéricos”, e mencionou a 

necessidade de revisão de Dryophylax, ainda considerado fundido com Philodryas pelo autor. 

Prado (1942) ainda relacionou D. rutilus à D. strigilis, a última restrita ao centro e sul do país; 

porém, pelas diferenças encontradas nas duas espécies, o autor propõs que D. strigilis se 

enquadraria melhor no gênero Thamnodynastes. No ano seguinte, Prado (1943) afirmou que 

D. strigilis e D. pallidus deveriam pertencer ao gênero Thamnodynastes. 

Amaral (1944) rejeitou as afirmações genéricas de Prado (1942), afirmando que  

Dryophylax e Thamnodynastes encontram-se fundidos desde Boulenger (1896). O autor ainda 

descartou a diagnose apresentada por Prado (1942; 1943), por este ter utilizado somente 

fêmeas em sua descrição; e considerou D. rutilus como uma variação de Th. pallidus strigilis 

(ou Th. strigilis) (Amaral, 1944). Em sequência, Prado (1947) descreveu o hemipênis do 

alótipo de D. rutilus, fornecendo evidências para removê-lo da sinonímia de Th. pallidus 

strigilis. Vanzolini (1948) aceitou o táxon de Prado (1942) como Thamnodynastes rutilus, 

porém questionou o seu posicionamento genérico pela dificuldade em encontrar 

características diagnósticas no único exemplar examinado, proveniente de Cachoeira de 

Emas, Pirassununga, SP.   

Hoge (1952) redescreveu Thamnodynastes strigatus, esclarecendo a confusão deixada por 

Boulenger (1886; 1896). Neste trabalho, Hoge (1952) menciona que, na descrição original 

dessa espécie, Günther (1858) não forneceu o número de ventrais do tipo; porém no catálogo 

de Boulenger foram apresentadas as seguintes informações para o tipo de Tomodon strigatus: 

fêmea com 133 ventrais e 56 subcaudais (Boulenger, 1896, p.117). Com base nos dados de 

Boulenger (1896), Hoge (1952) concluiu que o estado de São Paulo poderia ser indicado 
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como pátria provável e, dessa maneira, designou um alótipo para Th. strigatus (IBSP 1482, 

macho) procedente de Pindamonhangaba, SP, no qual baseou sua redescrição. 

Dentre as espécies citadas anteriormente, os maiores problemas taxonômicos estão 

associados à Th. pallidus e Th. strigilis. Lönnberg (1896) mencionou brevemente que o tipo 

de Coluber pallidus Linnaeus, 1758 encontrava-se perdido. Andersson (1899) relatou que o 

tipo de Linnaeus encontra-se na coleção do Museu Real de Stockholm, e redefiniu o táxon Th. 

palllidus. No início do século seguinte, alguns autores propuseram outras classificações para 

Th. pallidus, que foram sequencialmente refutadas (e.g. Amaral, 1926; 1929; Parker, 1935; 

Brongersma, 1940) (ver parágrafos acima). Peters & Orejas-Miranda (1970) consideraram 

Natrix punctatissima como sinônimo de Th. pallidus, e alocaram Coluber nattereri na 

sinonímia de Th. strigilis. A diagnose de Th. pallidus, segundo Peters & Orejas-Miranda 

(1970), seria a presença de 17 fileiras de escamas dorsais, 144-159 ventrais e 90-97 

subcaudais, com distribuição no Brasil, Guiana, Peru e Venezuela. 

Já o táxon Th. strigilis representava um “nome coringa” para as espécies que não se 

encaixavam nas descrições disponíveis de Thamnodynates, portanto sem uma diagnose clara, 

e abrangendo formas da Argentina, Brasil, Colômbia, Guiana, Paraguai, Suriname, Uruguai e 

Venezuela (Peters & Orejas-Miranda, 1970; Abuys, 1986). Para Peters & Orejas-Miranda 

(1970) são sinônimos de Th. strigilis: Coluber strigilis, C. nattereri, Tachymenis hypoconia e 

Th. nattereri var. laevis.  

A partir do final da década de 80, descrições de espécies do “complexo strigilis” foram 

sendo publicadas, iniciando o esclarecimento de algumas questões taxonômicas. Bailey et al. 

(2005) alocaram Th. strigilis (Thunberg, 1787) na sinonímia de Th. pallidus (Linnaeus, 1758), 

designando um neótipo para a última. Os mesmos autores designaram o “grupo pallidus” para 

abranger as espécies com corpo mais afinado, maior tamanho do corpo, maior número de 

subcaudais, cabeça curta, olhos maiores, menor contagem de escamas dorsais, escamas 

dorsais lisas e comportamento de achatamento dorso lateral do pescoço (hood-display) 

(Bailey et al., 2005). O trabalho de Cei et al. (1992) revalidou Thamnodynastes hypoconia, 

redescrevendo a espécie com base em uma foto do tipo de Tachymenis hypoconia Cope, 1860. 

No ano seguinte, Thamnodynastes chaquensis foi descrita para o nordeste argentino, distinta 

de Th. hypoconia por suas maiores dimensões, corpo robusto, quilha percorrendo dois terços 

da escama dorsal sem chegar ao ápice, e pelo hemipênis (Bergna & Alvarez, 1993). Dessa 

forma, as formas conhecidas como Th. strigilis na Argentina foram separadas em duas 

espécies distintas, Th. hypoconia (revalidada) e Th. chaquensis (Cei et al., 1992; Bergna & 

Alvarez, 1993; Giraudo & Scrocchi, 2002).  
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Outros pesquisadores focaram-se nas formas de Th. strigilis e Th. pallidus da Colômbia e 

Venezuela, resultando na descrição de nove outras espécies: Thamnodynastes gambotensis da 

região caribenha do norte da Colômbia (Pérez-Santos & Moreno, 1989); Thamnodynastes 

corocoroensis e Thamnodynastes marahuaquensis dos tepuis venezuelanos (Gorzula & 

Ayarzagüena, 1995); Thamnodynastes duida e Thamnodynastes yavi, dos cerros (tepuis) 

Duida e Yavi, respectivamente, do estado Amazonas, Venezuela (Myers & Donnelly, 1996); 

Thamnodynastes ramonriveroi do Maciço de Turimirique, noroeste da Venezuela (Manzanilla 

& Sánchez, 2005); Thamnodynastes ceibae e Thamnodynastes paraguanae, da bacia do lago 

Maracaibo, Venezuela; e Thamnodynastes dixoni do Llanos da Colômbia e Venezuela (Bailey 

et al., 2007).  

Franco & Ferreira (2002) descreveram uma espécie nova do Nordeste brasileiro, 

Thamnodynastes almae, e apresentaram dados de variação das espécies brasileiras. Esses 

autores também mencionaram cinco espécies novas, três que foram posteriormente descritas 

por Franco et al. (2003) (Thamnodynastes longicaudus) e por Bailey et al. (2005) 

(Thamnodynastes lanei e Thamnodynastes sertanejo); e duas espécies que permaneceram sem 

nome, Thamnodynastes sp.1 e Thamnodynastes sp. 2 (Franco & Ferreira, 2002). 

Atualmente são reconhecidas 19 espécies nominais distribuídas por todo o continente 

sulamericano, além de outras duas (Th. sp. 1 e Th. sp. 2) designadas no primeiro subitem dos 

Resultados. Dentre as Thamnodynastes, cinco são endêmicas dos tepuis da Venezuela, Th. 

chimanta, Th. corocoroensis, Th. duida, Th. marahuaquensis e Th. yavi; sendo que todas, 

exceto Th. chimanta, são conhecidas somente da sua série tipo.  

Tachymenis 
Em sua breve descrição do gênero, Wiegmann (1835) mencionou a afinidade de 

Tachymenis com Clelia pela presença de dentição opistóglifa em ambos. A espécie tipo, 

Tachymenis peruviana, foi descrita a partir de um único exemplar coletado no Peru por F.J. 

Meyer, sem localidade especificada (Wiegmann, 1835). Após sua descrição, o gênero 

Tachymenis passou a ter um conceito mais amplo nos catálogos do século XIX, abrigando 

espécies de serpentes das mais diversas regiões, como Conophis, Oxyrhopus, Erythrolamprus, 

entre outras, e conferindo ao nome uma ampla disseminação, porém sem real sentido 

biológico (Walker, 1945). Uma parte dessa confusão foi resolvida por Boulenger (1896), 

quando Tachymenis passou a ser utilizado somente para as formas sul-americanas, 

distribuídas na Bolívia, Chile e Peru. 

Schlegel (1837), a partir de dois espécimes provenientes do Chile, descreveu Coronella 

chilensis, posteriormente proposta dentro do gênero Dipsas (Dúmeril & Bribon, 1854). 
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Fitzinger (1843) considerou Ta. peruviana no gênero Ophis, e Tschudi (1845) denominou Ta. 

peruviana como um subgênero de Ophis peruviana (nomen nudum). Girard (1854) alocou 

Coronella chilensis e Dipsas chilensis na sinonímia de Tachymenis chilensis, com localidade 

nas redondezas de Santiago, Chile. Nesta época, Girard definiu Tachymenis como composto 

por duas espécies, uma do Peru, descrita por Wiegmann, e sua forma chilena, Tachymenis 

chilensis (Girard, 1855).  

Günther (1858) mencionou Tachymenis vivax e Ta. chilensis na família Coronellidae. 

Tachymenis vivax, na verdade, corresponde ao táxon Telescopus fallax (Colubridae) (Wallach 

et al., 2014), porém o autor diagnosticou Ta. chilensis corretamente. Com base em 

exemplares do Chile, Günther (1858) diagnosticou Ta. chilensis com sete supralabiais e faixa 

preta do olho ao ângulo da boca. Cope (1860) especificou Tachymenis para Ta. peruviana, 

Ta. chilensis e Tachymenis hypoconia, a última descrita nesse trabalho, com localidade tipo 

de Buenos Aires. 

 Jan (1863), ao estudar os Coronellidae, propõs o gênero Mesotes para a espécie de 

Schlegel, 1837 (Mesotes chilensis). O mesmo autor descreveu também uma nova espécie, 

Psammophylax assimilis (Jan, 1863), a qual foi posteriormente sinonimizada à Tachymenis 

peruviana assimilis por Donoso-Barros (1966). Boulenger (1896) redefiniu o gênero para 

incluir somente Ta. peruviana (com distribuição no Peru, Bolívia e Chile), colocando em sua 

sinonímia Coronella chilensis e P. assimilis, além de descrever Ta. affinis, com base em 

exemplares do Peru.  

Philippi (1899) apontou que o número de espécies é na verdade muito maior do que 

relatado por autores anteriores, e nomeou outra espécie Coronella leucognatha (nomen 

nudum). Despax (1910) descreveu uma nova espécie, Tachymenis elongata, com localidade 

tipo para Tablazo de Payta, Peru. Barbour (1915), ao examinar 10 exemplares do Peru, 

descreveu uma espécie nova, Leimadophis andiculus, posteriormente alocada na sinonímia de 

Ta. peruviana (Walker, 1945). Dunn (1922) descreveu Tachymenis surinamensis para 

“Suriname”, relacionando-a com Ta. elongata; contudo questionando se Tachymenis seria o 

gênero adequado (Dunn, 1922). Tachymenis surinamensis foi posteriormente sinonimizada à 

Philodryas elegans [Pseudalsophis elegans (Zaher et al., 2009a)] por Myers & Hoogmoed 

(1974). 

Paralelamente ao problema genérico, a grande variação de características morfológicas de 

Ta. peruviana, especialmente nos padrões de coloração, levou diversos autores à tentativas de 

categorizar tal diversidade em variedades ou subespécies. Werner (1898; 1901; 1904) 

reconheceu cinco variedades: Tachymenis peruviana peruviana (Peru), Ta. p. vittata, Ta. p. 
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coronellina, Ta. p. catenata (Chile), e Ta. p. dorsalis (Bolívia). Nos trabalhos de Donoso-

Barros da década de 60 e 70, Ta. chilensis passou para a sinonímia de Ta. peruviana, e quatro 

subespécies foram distinguidas: Ta. p. peruviana, Ta. p. chilensis, Ta. p. assimilis e Ta. p. 

melanura (Donoso-Barros, 1961; 1962; 1966; 1970).  

O trabalho mais extenso de revisão do grupo é o de Walker (1945), no qual dividiu as 

espécies “afins” de Ta. peruviana em três complexos: “complexo peruviana” (Ta. peruviana, 

Ta. affinis e uma nova espécie, Tachymenis tarmensis); “complexo chilensis” (Ta. chilensis 

chilensis, Ta. c. assimilis e Ta. c. melanura); e o “complexo attenuata” (Ta. attenuata 

attenuata e Ta. a. boliviana). Walker (1945) forneceu também uma chave do gênero, 

excluindo contudo Ta. surinamensis (ainda válida na época) e Ta. elongata. O autor 

diferenciou Ta. peruviana das suas outras espécies pelos seguintes caracteres: do complexo 

attenuata pelo menor número de dentes maxilares (6 a 12; 12 a 16 em attenuata) e corpo mais 

robusto (alongado em attenuata); do complexo chilensis por apresentar 8 supralabiais e uma 

pré-ocular (7 supralabiais e 2 pré-oculares em chilensis) e pela presença de espinhos de 

mesmo tamanho no corpo do hemipênis (espinhos que aumentam de tamanho posteriormente 

no complexo chilensis); de Ta. affinis pela fórmula de dorsais 19-19-15 (17-17-15 em affinis); 

e de Ta. tarmensis (em parênteses) pela presença de fosseta apical (ausente), pelo menor 

número de dentes maxilares (12), fêmeas com menos de 50 subcaudais (mais de 50), e padrão 

manchado de coloração dorsal (padrão homogêneo escuro acinzentado ou amarronzado, sem 

manchas evidentes) (Walker, 1945).  

Dentre os complexos de Walker (1945), o mais problemático e com menos informação 

permanece sendo o complexo attenuata. Walker (1945) descreveu Tachymenis attenuata 

attenuata baseado em dois exemplares originalmente depositados na Universidade de 

Arequipa, Peru, e sem localidade exata de coleta.  Entretanto, o autor assumiu que a 

localidade seria Madre de Dios, na bacia Amazônica peruana (Schmidt & Walker, 1943a; 

Walker, 1945). No mesmo trabalho a outra subespécie, Tachymenis attenuata boliviana, foi 

descrita com procedência de Incachaca no departamento de Cochabamba, Bolívia (2.500 m), 

e distinta de Ta. a. attenuata (em parênteses) por: 14-16 dentes maxilares (12-14), 152 

ventrais (148-150), 69 subcaudais em machos (60-64); e padrão de coloração dorsal 

axadrezado (pintado) (Walker, 1945).  

Subsequentemente, o trabalho de Ortiz (1973) esclareceu a situação taxonômica do 

“complexo chilensis”, distinguindo as subespécies de Ta. chilensis e Ta. peruviana com base 

na contagem de escamas ventrais, subcaudais, pré-oculares, supralabiais e padrão de desenho 

dorsal. O autor restringiu Ta. chilensis à duas subespécies, Ta. chilensis chilensis e Ta. 
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chilensis coronellina; recolocando Psammophylax assimilis na sinonímia de Ta. peruviana, 

conforme Boulenger (1896); e Ta. chilensis melanura na sinonímia de Ta. chilensis chilensis, 

como sua forma melânica (Ortiz, 1973). 

Após Ortiz (1973), somente duas publicações trataram da taxonomia de Tachymenis. 

Pefaur et al. (1978) listaram as espécies de répteis de Arequipa, Peru, e caracterizaram Ta. 

peruviana por: comprimento rostro-cloacal máximo 550 mm, 145 ventrais, 41 subcaudais e 

19 dorsais; mencionando sua distribuição para regiões elevadas da região de “Arequipa, 

Chiguata, Salinas, Sumbay, Chuquibamba, etc.” (Pefaur et. al., 1978). Miranda & Couturier 

(1981) descreveram outra subespécie, Ta. peruviana yutoensis, com base no padrão dorsal de 

coloração de espécimes da Argentina, registros não mencionados previamente por Walker 

(1945) e Ortiz (1973).  

Tomodon 
O gênero Tomodon apareceu pela primeira vez em Duméril & Bribon, 1853. Duméril, 

Bribon & Duméril (1854) posteriormente descreveram Tomodon dorsatum, Tomodon 

lineatum e Tomodon ocellatus. O táxon To. lineatum passou à lista sinonímica de Conophis 

lineatus (Wallach et al., 2014). Boulenger (1886) separou To. dorsatus de To. ocellatus pela 

ausência de loreal e 17 fileiras de escamas na primeira, alterando a nomenclatura do epíteto 

específico de To. dorsatum Duméril, Bribon & Duméril, 1854 para To. dorsatus.  

Peters (1882) descreveu Opisthoplus degener, o qual foi sinonimizado à To. dorsatus por 

Boulenger (1896). Günther (1858) examinou um exemplar de To. dorsatus do Rio de Janeiro 

e o diagnosticou por: escamas dorsais em fileiras oblíquas, nasal única e longa, cabeça 

triangular, corpo alongado, coloração oliva com duas bandas marrons longitudinais ao longo 

do corpo e da cauda. Vanzolini (1947) descreveu Aproterodon clementi baseado em dois 

espécimes identificados como To. dorsatus do Rio Grande do Sul, distinguindo-a pela 

extrema redução do maxilar, forma das presas, forma simplificada do pterigóide e palatino, e 

pela dentição mandibular. Hoge (1959) redescreveu O. degener e a diagnosticou pela ausência 

de dentes maxilares (fora a presa). O mesmo autor sinonimizou A. clementi com O. degener, 

porém não diferenciou To. dorsatus. Peters & Orejas-Miranda (1970) mantiveram a 

classificação de Hoge (1959), com O. degener válido, separando o último de To. dorsatus 

pelo maxilar extremamente reduzido, sem dentes anteriores às presas sulcadas aumentadas. 

Cechin (1989) analisou exemplares identificados como O. degener e encontrou uma variação 

de zero a dois no número de dentes maxilares pré-diastemais em uma mesma ninhada, 

registrando portanto uma variação de zero a cinco dentes maxilares em To. dorsatus. Dessa 
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maneira a característica diagnóstica de O. degener passou a ser uma variação de To. dorsatus, 

sendo o primeiro alocado na sinonímia do último (Cechin, 1989). 

Pseudotomodon  
Leybold (1873) descreveu Pelias trigonatus com base em um exemplar de Mendonza, 

Argentina. Koslowsky (1896) descreveu pela primeira vez o gênero Pseudotomodon e a 

espécie Pseudotomodon mendozinus. Peracca (1897) descreveu Pseudotomodon crivelli 

diagnosticando-o como um tipo intermediário entre Tomodon e Philodryas. Amaral (1929) 

considerou o táxon de Leybold como uma subespécie de Tomodon ocellatus (To. ocellatus 

trigonatus). Bailey (1970) desconsiderou essa subespécie e sinonimizou P. mendozinus e P. 

crivelli à Pseudotomodon  trigonatus, tornando o gênero monotípico. 

Gomesophis e Ptychophis 
O gênero Ptychophis e a espécie Pt. flavovirgatus foram descritos por Gomes (1915) com 

base em um exemplar de Santa Catarina, Brasil. Lema (1967) descreveu Paraptychophis 

meyeri com base em um único exemplar, diferenciando-a de Pt. flavovirgatus (em parênteses) 

por: ausência de diastema (presente); dentes maxilares 17 (17+2); cabeça distinta do pescoço 

(levemente distinta); olhos menores; e uma pré-ocular (duas). Hoge & Romano (1969) 

sinonimizaram o táxon de Lema (1967) ao de Gomes (1915) indicando que as diferenças 

encontradas são apenas uma variação de P. flavovirgatus (Porto & Caramaschi, 1988). 

Por sua vez, Gomesophis brasiliensis foi descrita como Tachymenis brasiliensis por 

Gomes (1918), sendo posteriormente alocada no gênero monotípico Gomesophis e separada 

de Tachymenis por características como formato e tamanho do osso pterigóide, formato da 

pupila e fórmula dentária (Hoge & Mertens, 1959). Prudente (1993) revisou o gênero, 

utilizando dados morfométricos, merísticos, cranianos, hemipenianos e de história natural. 

Com base nos caracteres analisados a autora relacionou G. brasiliensis com o gênero 

Tachymenis (Prudente, 1993). 

Gonzalez et al. (2014) descreveram a variação morfológica populacional de G. brasiliensis 

e P. flavovirgatus. Os autores sugeriram que a semelhança morfológica desses dois táxons, 

relacionada às características adaptativas de uso de hábitats aquáticos, é indicativa da 

proximidade filogenética dos mesmos, e citam que tais características foram utilizadas como 

justificativas para a sinonimização dos mesmos, proposta na tese de Franco (2000).  

Calamodontophis 
Gênero descrito por Amaral (1935) como Calamodon paucidens, sendo posteriormente 

alterado para Calamodontophis por tratar-se de um nome previamente ocupado (Amaral, 

1963). Amaral (1935) relacionou o seu novo gênero com Tomodon, distinguindo-o pelo 
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menor diâmetro da região cervical e cefálica em relação ao corpo. Posteriormente, Bailey 

(1966a) reavaliou a descrição de Amaral (1935), fornecendo a seguinte diagnose corrigida e 

ampliada: 7+2 dentes maxilares, seis dentes palatinos e 10 pterigóideos; 135 ventrais; escama 

cloacal dividida; 32 subcaudais; sete supralabiais (3ª e 4ª em contato com olho); nasal inteira; 

escamas dorsais lisas com 15 fileiras contínuas e uma fosseta apical.  

Pagini & Lema (1987) encontraram o segundo exemplar da espécie e corrigiram e 

complementaram, por sua vez, o trabalho de Bailey (1966a). Estes autores identificaram 

também uma característica importante, a coloração escura (preta) da mucosa oral e cloacal 

(Pagini & Lema, 1987; Franco et al., 2006). Franco et al. (2006) descreveram a segunda 

espécie, C. ronaldoi, a partir de dois exemplares do Paraná; e a diferenciaram de C. paucidens 

pelo padrão de coloração dorsal na primeira, com a presença de uma linha longitudinal dorsal 

clara, uma mancha escura da comissura da boca até a região gular, e uma mancha preta nas 

parietais (Franco et al., 2006).  

Outros poucos trabalhos forneceram informações desse gênero extremamente raro, sendo 

toda a informação restrita a poucos exemplares (Franco et al., 2001; Carreira & Meneguel, 

2004; Carreira et al., 2005; Carreira & Lombardo, 2008; Carreira & Maneyro, 2015). 
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2. OBJETIVOS E ORGANIZAÇÃO DA TESE 
 

Dois objetivos principais foram definidos: 1) testar o monofiletismo e o posicionamento da 

tribo Tachymenini dentro da subfamília Xenodontinae; e 2) testar as hipóteses de 

relacionamento entre os membros da tribo Tachymenini, com base em uma ampla 

amostragem taxonômica, buscando compreender as relações entre seus gêneros e validar 

mudanças taxonômicas. 

Para a execução dos objetivos propostos foram estabelecidas as seguintes etapas: 

x Definir os táxons terminais do grupo de estudo;  

x Analisar caracteres morfológicos do maior número possível das espécies de 

Tachymenini, incluindo a análise de material tipo;  

x Realizar a extração de DNA, sequenciamento e análise de genes mitocondriais e 

nucleares de amostras de tecidos de exemplares do grupo interno e externo; 

x Construir uma matriz de dados morfológicos e moleculares; 

x Propor uma hipótese filogenética para a tribo, com comentários acerca de sua evolução 

e, consequentemente, propor uma nova nomenclatura taxonômica para os gêneros e 

espécies de Tachymenini. 

 

Considerando a complexidade das questões taxonômicas da tribo, assim como a lacuna de 

informação das relações evolutivas dos gêneros e espécies de Tachymenini e, ao mesmo 

tempo, buscando alcançar os objetivos propostos e manter uma apresentação coesa, os 

resultados são apresentados em três partes: o primeiro subitem trata da definição 

taxonômica, ao nível de espécie, das unidades terminais do grupo de estudo a partir de dados 

morfológicos levantados pela análise de espécimes depositados em coleções científicas. Nesta 

seção também é apresentada a diversidade mitocondrial da tribo Tachymenini, visando 

determinar os seus clados e terminais a serem considerados nas análises subsequentes. O 

segundo subitem busca resolver as relações filogenéticas dos gêneros de Tachymenini, em 

um contexto filogenético integrativo, utilizando dados morfológicos e moleculares. O 

terceiro subitem é exposto como um fechamento dos itens anteriores, sintetizando as 

propostas taxonômicas apresentadas, com base em todas as análises, e apresentando uma 

descrição dos gêneros e espécies de Tachymenini. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 
 

3.1 Dados morfológicos 
Foram analisados 1261 exemplares das 33 espécies válidas dos sete gêneros da tribo 

Tachymenini, além de duas espécies não descritas, Thamnodynastes sp. 1 e Th. sp. 2 

(Apêndice 1, Tabela 1), de um total de 46 coleções herpetológicas: Museu Paraense Emílio 

Goeldi, Belém, Pará (MPEG); Coleção Herpetológica da Universidade de Brasília, Brasília, 

DF (CHUNB); Coleção Herpetológica da Universidade Federal de Paraíba, João Pessoa, 

Paraíba (CHUFPB); Museu de Zoologia da Universidade Estadual de Feira de Santana, Bahia 

(MZFS); Museu de Zoologia da Universidade Federal da Bahia, Salvador, Bahia (MZUFBA); 

Museu de Fauna da Caatinga, Universidade Federal do Vale do Rio São Francisco, Petrolina, 

Pernambuco (MFCH); Coleção Herpetológica da Universidade Federal de Mato Grosso, 

Cuiabá (UFMT); Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo, São Paulo (MZUSP); 

Laboratório Especial de Coleções Zoológicas do Instituto Butantan, São Paulo (IBSP); Museu 

de Zoologia da Universidade Estadual de Campinas, São Paulo (ZUEC); Museu Nacional da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro (MNRJ); Museu de Biologia Mello 

Leitão, Espírito Santo (MBML); Fundação Ezequiel Dias, Belo Horizonte, Minas Gerais 

(FUNED); Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte (UFMG); Museu de 

Ciências Naturais da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (MCNR); Museu de 

Ciências da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre (MCP); 

Coleção de répteis do Museu Zoobotânico da Universidade de Passo Fundo, Rio Grande do 

Sul (CRUPF); Coleção Herpetológica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto 

Alegre (UFRGS); Museu de Ciências Naturais da Fundação Zoobotânica, Porto Alegre, Rio 

Grande do Sul (MCN); Museu de Historia Natural Capão do Imbuia, Curitiba, Paraná 

(MHNCI); Fundación Miguel Lillo, Tucumán, Argentina (FML); Museo Bernardino 

Rivadavia, Buenos Aires, Argentina (MACN); Universidade Nacional de Corrientes, 

Argentina (UNNEC); Museo de La Plata, Argentina (MLP); Museo Nacional de Historia 

Natural, Santiago, Chile (MNHNC); Pontifícia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile 

(PUC-Chile); División de Herpetología del Centro de Ornitologia y Biodiversidad, Lima, 

Peru (CORBIDI); Museo de Historia Natural da Universidad Nacional de San Antonio Abad 

del Cusco, Peru (MHNC); Museo de Historia Natural, Universidad Nacional de San Agustín, 

Arequipa, Peru (MUSA); Museo de Historia Natural de la Universidad de San Marcos, Lima, 

Peru (MUSM); Museo Noell Kempf Mercado, Santa Cruz, Bolívia (MNKR); Universidad 

Nacional da Colombia, Bogotá, Colômbia (ICN); Instituto de Investigación de Recursos 
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Biológicos Alexander von Humboldt, Villa de Leyva, Colômbia (IAvH); Museo de La Salle, 

Universidad de La Salle, Bogotá, Colômbia (MLS); Estación Biológica de Rancho Grande, 

Maracay, Venezuela (EBRG); Museo da Universidad Central da Venezuela, Caracas, 

Venezuela (MBUCV); Museo de Historia Natural de La Salle, Caracas, Venezuela 

(MHNLS); Academy of Natural Sciences, Filadélfia, EUA (ANSP); American Museum of 

Natural History, Nova York, EUA (AMNH); Field Museum of Natural History, Chicago, 

EUA (FMNH); Museum of Zoology, University of Michigan, EUA (UMMZ); National 

Museum of Natural History, Smithsonian Institution (USNM); University of Kansas, Museum 

of Natural History, Kansas, EUA (KU); Muséum National d‟Histoire Naturelle, Paris, França 

(MNHN); Museum für Naturkunde, Berlim, Alemanha (ZMB); Naturalis Biodiversity Center, 

Leiden, Holanda (RMNH); British Museum of Natural History, Inglaterra (BMNH) 

(Apêndice 1). 

Dentre os exemplares revisados foram analisados também 192 hemipênis de 30 espécies, e 

71 crânios de 27 espécies (Apêndice 2).  

 

3.1.1  Dados merísticos e de folidose 
Para a coleta de dados merísticos e do padrão de coloração foram utilizados espécimes 

depositados em coleções e conservados em álcool 70%. A sexagem dos espécimes foi 

realizada por meio de uma pequena incisão na base da cauda, com o intuito de verificar a 

presença ou não do hemipênis.  

Os dados de folidose foram coletados de modo a abranger os caracteres com informação 

diagnóstica para o grupo (Peters & Orejas-Miranda, 1970; Franco, 2000; Franco & Ferreira, 

2002). Os exemplares foram examinados em esteoreomicroscópio, e as medidas foram 

aferidas por meio de paquímetro digital (r 0,01 mm) e fita métrica (r 1 mm). Foi utilizada a 

terminologia de Peters (1964) para as escamas cefálicas e do corpo. Contagens das escamas 

cefálicas são apresentadas sempre na ordem: lado direito/esquerdo. Escamas ventrais foram 

contadas seguindo Dowling (1951) e as escamas pré-ventrais não foram consideradas nas 

contagens.  

Ao longo do texto, dados de folidose são apresentados com as seguintes siglas: escamas 

ventrais (VE), subcaudais (SC), supralabiais (SL) e infralabiais (IL). 

 

3.1.2 Dados morfométricos 
As medidas foram padronizadas para o lado direito do cabeça dos exemplares (medidos em 

milímetros). Nas descrições das espécies foram consideradas somente as medidas de 
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indivíduos adultos. Os seguintes dados foram coletados: Comprimento rostro-cloacal (CRC); 

Comprimento da cauda (CC); Comprimento da cabeça (CCab); Largura da cabeça (LargCab); 

Altura da cabeça (AltCab); Distância entre olhos (Doo); Largura do olho (LargO); Altura do 

olho (AltO); Distância entre narinas (Dnn); Distância olho-rostral (Dor); Distância olho-boca 

(Dob). Também foram medidos a altura e largura dos escudos cefálicos internasais, pré-

frontais, frontal, parietais e loreal.  

 

3.1.3 Hemipênis 
Os hemipênis foram preparados de acordo com o método descrito por Pesantes (1994), 

modificado por Zaher (1999) e Zaher & Prudente (2003). A terminologia das estruturas 

hemipenianas seguiu o trabalho de Zaher (1999). Após o preenchimento do órgão com 

vaselina, esse foi imerso em uma solução de alizarina com álcool 70%, de modo a corar os 

espinhos externos (Uzzel, 1973; Harvey & Embert, 2008).  

 
3.1.4 Osteologia craniana 

A coleta de dados osteológicos foi realizada em crânios secos e diafanizados disponíveis 

nas coleções, e também pela análise de imagens de microtomografia computadorizada. 

Táxons com material faltante foram complementados pelo preparo de crânios de 

exemplares disponíveis. Os crânios foram preparados seguindo um protocolo de diafanização 

adaptado de Song & Parenti (1995). A nomenclatura osteológica seguiu Cundall & Irish 

(2008).  

De maneira a evitar processos invasivos em materiais raros, imagens de microtomografia 

computadorizada 3D (CT-scan) foram obtidas dos crânios de um exemplar de Tachymenis 

affinis, Pseudotomodon trigonatus, Thamnodynastes dixoni, Thamnodynastes gambotensis e 

dos holótipos de Calamodontophis ronaldoi e Thamnodynastes longicaudus. Tal 

procedimento combina várias imagens computadorizadas de raio X, tiradas de vários ângulos, 

para produzir diferentes imagens de secções (ou “cortes virtuais”) em três dimensões (3D), 

permitindo a visualização de cortes internos de um espécime sem cortá-lo. As imagens foram 

realizadas pelo laboratório de histologia do Instituto de Biociências da USP e pelo laboratório 

de Microtomografia do Museu de Zoologia da USP. 

Dados faltantes foram complementados também por imagens disponíveis na biblioteca 

online do consórcio Digital Morphology (Digimorph, disponível em 

http://www.digimorph.org/). 
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3.1.5 Musculatura e Glândulas 
A variação da anatomia e histologia das glândulas da cabeça de serpentes é bem 

documentada (Taub, 1966; Kochva, 1978; McDowell, 1986; Underwood, 2002; Oliveira et 

al., 2008), e frequentemente utilizada na elaboração de matrizes morfológicas e estudos 

acerca da evolução de grupos de serpentes (Taub, 1967; Zaher, 1994a,b; Jackson, 2003; 

Montingelli, 2004). Franco (2000) mencionou que todos os integrantes de Tachymenini 

apresentam o músculo adductor mandibulae externus superficialis (AES) ligado firmemente à 

glândula de Duvernoy por uma fáscia conjuntiva. Zaher et al. (2009a) definem essa 

característica como sinapomorfia putativa da tribo, seguindo Franco (2000). Desta maneira, 

algumas características de glândulas e músculos foram observadas para o levantamento de 

caracteres. 

A observação da musculatura e das glândulas da cabeça foi realizada em exemplares 

conservados em álcool 70%, após a remoção da pele da região cefálica. Os espécimes foram 

fotografados em um estereomicroscópio Leica M205A equipado com uma câmara digital 

Leica DFC 425, utilizando o software Leica LAS Core versão 3.8 do Laboratório de 

Herpetologia do Museu de Zoologia da USP. A terminologia utilizada para musculatura 

seguiu Zaher (1994a); e para as glândulas seguiu Taub (1966), Kochva (1978) e Underwood 

(2002). 

Durante a disseção de exemplares foi possível observar que algumas fibras do AES 

inseriam-se diretamente na porção medial da glândula de Duvernoy. Assim, foram realizados 

cortes histológicos em alguns representantes de Tachymenini com o intuito de detalhar 

melhor a morfologia da glândula e sua relação com a musculatura adjacente; e deste modo 

definir com mais clareza os caracteres relativos à essas estruturas no grupo interno. 

A glândula de Duvernoy do lado direito da cabeça foi completamente removida, junto com 

as glândulas labiais e a musculatura adutora adjacente, em exemplares de Thamnodynastes 

almae, Thamnodynastes phoenix, Tachymenis chilensis e Tomodon dorsatus. Essas estruturas 

foram em seguida desidratadas em etanol, embebidas em parafina e posteriormente 

submetidas a cortes seriais transversais. Os cortes (7 Pm) foram realizados em um micrótomo 

(Microm HM 340 E) com lâminas de aço descartáveis, e então corados com hematoxilina-

eosina para visualização geral dos tecidos. 

 

3.1.6 Análises estatísticas  
Uma vez que o dimorfismo sexual invertido na contagem das escamas ventrais (i. e., 

machos com maior número de ventrais, ao contrário do padrão geral das serpentes, sendo as 
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fêmeas portadoras de maior tamanho corporal e mais ventrais), é uma característica 

diagnóstica dos taquimeníneos (Franco, 2000), a codificação deste caráter foi feita levando 

em consideração um teste estatístico (teste-t de Student). Outras variáveis também foram 

utilizadas (subcaudais, CRC e CC), de modo a testar se existe mais algum tipo de variação 

nos terminais da tribo. A normalidade dos dados foi avaliada pelo teste não paramétrico de 

Shapiro-Wilk (Zar, 2010), utilizando o software PAST versão 2.08 (Hammer et al., 2001), 

com p < 0,05 significativo.  

Dados morfométricos foram considerados somente para espécimes adultos, e os dados de 

machos e fêmeas foram tratados separadamente. Devido ao número amostral insuficiente, 

essas análises não foram realizadas para as espécies Calamodontophis spp., Ptychophis 

flavovirgatus, Thamnodynastes chimanta, Thamnodynastes longicaudus, Thamnodynastes 

rutilus e Tomodon orestes. 

Ainda, procurando melhor diagnosticar os complexos de espécies recuperados nas análises 

filogenéticas, foi utilizada uma Análise de Componentes Principais (PCA) com os dados de 

folidose e de morfometria dos exemplares de Thamnodynastes sp.1 (“complexo hypoconia” 

sensu Cei et al., 1992) (ver item 4.1). Para essa análise foram utilizadas as variáveis: número 

de linhas longitudinais ventrais, número de fileiras de escamas dorsais quilhadas, número de 

ventrais e subcaudais, CRC, CC, Ccab, e número de dentes maxilares. Ao mesmo tempo, 

gráficos de estatística descritiva foram elaborados para Thamnodynastes sp. 1 e 

Thamnodynastes nattereri, apresentando as médias e respectivos intervalos de confiança das 

contagens de escamas ventrais e subcaudais, separadas entre machos e fêmeas; além do 

número de dorsais quilhadas, de dentes maxilares e do dentário, e número de linhas ventrais 

para Th. sp. 1. As análises de PCA e a estatística descritiva foram realizadas no pacote R (R 

Core Team, 2013).  

 

3.2 Dados moleculares 
Foi extraído DNA de amostras de tecido de um total de 352 indivíduos de 24 espécies do 

grupo interno. A extração de DNA foi realizada com uso de kit comercial QuiAgen DNAeasy 

(Invitrogen), seguindo as instruções do fabricante.  

Dada a complexa história taxonômica de Tachymenini e, tendo em vista a necessidade de 

uma determinação objetiva dos terminais filogenéticos, em primeiro lugar, procurou-se definir 

os terminais a serem utilizados nas análises filogenéticas por meio de uma análise da maior 

amostragem possível de exemplares das espécies nominais da tribo. Assim, a coleta de dados 

moleculares foi dividida em duas etapas. Esta foi a forma encontrada para otimizar o 
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sequenciamento das amostras, de modo a sequenciar o maior número de amostras com a 

maior representatividade geográfica e taxonômica possível.  

Em uma primeira etapa foram considerados somente os genes codificantes citocromo b 

(cytb) e citocromo oxidase 1 (cox1). Em primeiro lugar, todas as amostras de DNA extraído 

foram amplificadas por reações de polimerase em cadeia (PCR), somente para o marcador 

cox1. Os produtos de PCR desse gene foram então sequenciados e uma pré-seleção das 

sequências foi realizada da seguinte maneira: 1) as sequências prontas foram alinhadas através 

do algoritmo MAFTT (Katoh et al., 2002) na interface do programa Geneious 8.1.3 

(http://www.geneious.com; Kearse et al., 2012), e uma árvore preliminar foi gerada pela 

ferramenta FastTree 2.1.5 do mesmo programa; 2) cada sequência foi checada visualmente na 

árvore gerada, de modo a verificar possíveis contaminações ou erros de sequenciamento; 3) o 

marcador cytb foi então amplificado e sequenciado somente para as amostras que 

apresentaram as sequências de cox1 sem nenhuma contaminação, dando preferência para 

aquelas com seu respectivo voucher verificado. Os indivíduos com vouchers não encontrados 

(aproximadamente 39% da amostra) foram mantidos como “sp.” no alinhamento final; 4) um 

alinhamento final das sequências de cytb e cox1 selecionadas foi gerado no programa 

Geneious 8.1.3, e editado manualmente. Os alinhamentos gerados foram então concatenados 

no programa Sequence Matrix (Vaidya et al., 2010).  

A segunda etapa consistiu na seleção das amostras a serem sequenciadas para as análises 

filogenéticas finais. A árvore filogenética dos genes mitocondriais cytb e cox1 elaborada na 

primeira etapa serviu como base para a escolha dos terminais finais; a partir dessa árvore 

foram selecionadas pelo menos uma amostra de DNA extraído por espécie/clado, com no 

máximo três amostras por localidade. Essas amostras foram então amplificadas (PCR) e 

sequenciadas para os marcadores nucleares de fator de maturação do oócito (c-mos), fator 

precursor neurotrófico derivado cerebral (BDNF) e neurotrofina 3 (NT3), e para o gene 

mitocondrial ribossomal 12S. Os primers e protocolos de PCR utilizados para todos os 

marcadores seguiram as metodologias e primers descritos em Pook et al. (2000); Noonan & 

Chippindale (2006); Arevalo et al. (2009); Zaher et al. (2009ª); Grazziotin et al. (2012); 

Grazziotin & Batillana (dados não publicados). 

Todos os procedimentos laboratoriais de extração e amplificação de DNA foram realizados 

no Laboratório de Biologia Molecular do Museu de Zoologia da USP. O sequenciamento e 

purificação dos fragmentos amplificados foi realizado pela empresa Macrogen, Inc 

(http://www.macrogen.com). Sequências disponíveis no GenBank 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/) foram obtidas para compor o grupo externo. As 
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sequências faltantes do grupo externo foram disponibilizadas por Felipe G. Grazziotin (dados 

não publicados). 

Os alinhamentos das sequências geradas para cada gene foram realizados por alinhamento 

múltiplo através do algoritmo MAFTT (Katoh et al., 2002) na interface do software Geneious 

8.1.3, e posteriormente editados manualmente.  

 

3.3 Escolha dos táxons terminais e levantamento de caracteres 
A lista dos dados coletados para os terminais do grupo interno e externo é apresentada na 

Tabela 2. Os táxons terminais foram escolhidos de acordo com os resultados apresentados no 

item 4.1 dos Resultados, procurando refletir agrupamentos evolutivos (monofiléticos), e 

levando em consideração a disponibilidade de material. 

Não foi possível incluir nas análises filogenéticas, por ausência de material disponível, os 

seguintes táxons do grupo interno: Tachymenis tarmensis, Thamnodynastes corocoroensis, 

Thamnodynastes duida, Thamnodynastes marahuaquensis e Thamndoynastes yavi.  

Os caracteres morfológicos foram levantados, descritos e codificados por mim, 

compilando todos os dados levantados pela análise do material. Alguns caracteres basearam-

se em dados levantados por outros autores; quando necessário tais trabalhos são comentados 

na descrição de cada caráter.  

Para a construção da matriz morfológica cada espécie foi considerada como um terminal. 

Os dados morfológicos para cada terminal foram baseados na disponibilidade de material, 

podendo ser representados, em sua maioria, por somente um exemplar (no caso de caracteres 

osteológicos), ou por vários indivíduos (morfologia externa). Para a codificação dos 

caracteres de folidose não foi considerada a variação intraespecífica de cada espécie. 

A matriz morfológica foi elaborada e editada no software Mesquite (Maddison & 

Maddison, 2014). Os caracteres foram arranjados em estados binários ou multi-estados não 

ordenados, representando hipóteses de homologia primária a serem testadas (Pinna, 1991). 

Caracteres foram considerados como variáveis independentes e os estados de caracteres como 

condições mutualmente exclusivas de um caráter, separando portanto caracteres neomórficos 

de transformacionais (Sereno, 2007). 

Para o levantamento de dados do grupo externo, a escolha dos terminais morfológicos foi 

guiada de uma maneira “genérica”, i.e., alguns terminais do grupo externo foram 

complementados por dados de outras espécies do mesmo gênero, quando necessário. Já o 

gênero Calamodontophis foi considerado como um único terminal, uma vez que dados 
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osteológicos estavam disponíveis apenas para Calamodontophis ronaldoi, enquanto os outros 

tipos de dados somente para Calamodontophis paucidens.  

Para a construção da matriz molecular foram utilizadas todas as amostras de tecido 

disponíveis, resultando em uma matriz variando de uma a 15 sequências de indivíduos de uma 

mesma espécie. Não foi possível obter amostras de tecido para C. ronaldoi, Tachymenis 

attenuata, Thamnodynastes dixoni, Thamnodynastes longicaudus e Thamnodynastes 

ramonriveroi, sendo consideradas somente na matriz morfológica.  

 
3.3.1 Escolha do grupo externo 

A escolha do grupo externo procurou responder duas questões, o posicionamento de 

Tachymenini dentro de Xenodontinae, e as relações evolutivas dentro da tribo. Para a 

primeira questão, foi utilizada uma amostragem mais ampla de Caenophidia, com alguns 

representantes de grupos externos à Colubroidea (sensu Grazziotin et al., 2012). Foram 

selecionados representantes das famílias Acrochordidae, Atractaspididae, Pareatidae, 

Viperidae, Homalopsidae, Elapidae, Lamprophiidae, Psammophiidae, além de Sibynophiidae 

e de cada família de Colubroidea. Nesse caso, o enraizamento foi feito em Booidea (Boa 

constrictor). Tal abordagem foi utilizada com o intuito de testar o monofiletismo de 

Tachymenini e, ao mesmo tempo manter os dados livres de pré-suposições, e foi considerada 

somente nas análises de dados moleculares. 

Já para a segunda questão, e para as análises de dados combinados, foram considerados os 

representantes das 11 tribos de Xenodontinae, algumas espécies de outras subfamílias de 

Dipsadidae, como Dipsadinae, e representantes das famílias Colubridae, Natricidae e 

Calamaridae. A escolha dos táxons terminais procurou abranger toda a representatividade da 

subfamília, buscando incluir táxons basais e derivados dentro de cada tribo (Tabela 2). O 

enraizamento foi feito em Natrix natrix.  

Os dados do grupo externo foram coletados pela análise de espécimes de coleções 

herpetológicas, e complementados por levantamento bibliográfico de trabalhos morfológicos 

e taxonômicos de serpentes (Gans, 1964; Dixon, 1980; Schwartz & Henderson, 1991; 

Ferrarezzi, 1993a; 1993b; Zaher, 1996, 1997, 1999; Albuquerque & D‟Agostini, 2000; 

Moura-Leite, 2001; Nunes, 2006; Albuquerque & Lema, 2008; Masiero, 2008; McCulloch et 

al., 2009; Passos et al., 2010; Silva, 2010; Bernardo et al., 2012; Gonzalez et al., 2014; 

Klaczko et al., 2014). 
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3.4 Análises Filogenéticas 
3.4.1 Dados Morfológicos 

A matriz de caracteres morfológicos foi submetida à uma análise de máxima parcimônia 

(MP) no programa TNT (Goloboff et al., 2008). A busca da árvore mais parcimoniosa foi 

realizada por busca heurística, utilizando o comando “xmult” (New Tecnhology search) que 

gera múltiplas replicações combinando diferentes algoritmos de busca (Goloboff et al., 2008). 

Após terminada a análise, foi realizado um consenso estrito, o qual considera somente os 

clados que aparecem em todos os cladogramas recuperados (Kitching et al., 1998). As 

métricas da árvore mais parcimoniosa foram calculadas pelo índice de Consistência e o índice 

de Retenção (Schuh & Brower, 2009). O suporte dos ramos foi quantificado pelo suporte de 

Bootstrap, com 1000 réplicas.  

 

3.4.2 Dados Moleculares 
As análises filogenéticas dos dados moleculares foram divididas em duas etapas: na 

primeira, uma análise de máxima verossimilhança (MV) foi conduzida no programa RAxML 

v.8 (Stamatakis, 2014) para a matriz concatenada dos alinhamentos dos genes cox1 e cytb, 

sem particionamento (item 4.1 dos Resultados). O modelo utilizado foi o GTRGAMMA 

(GTR + Г), conforme recomendado pelo autor do programa, e o suporte dos ramos foi obtido 

pelo algoritmo “rapid bootstrap” (Stamatakis et al., 2008), com 1000 réplicas de Bootstrap.  

Na segunda etapa, a análise de MV foi repetida para o conjunto de dados mitocondriais e 

nucleares concatenados, seguindo os mesmos parâmetros da analise anterior (item 4.2 dos 

Resultados). Os dados foram tratados em 14 partições, e foi considerado o mesmo grupo 

externo da análise anterior, com uma maior representatividade dentro de Caenophidia, com 

enraizamento em Boidae. 

Nessa segunda etapa, as relações filogenéticas de Tachymenini também foram inferidas 

pelo método Bayesiano (BA) implementado no programa MrBayes v.3.2.6 (Huelsenbeck & 

Ronquist, 2001) para os dados mitocondriais e nucleares concatenados particionados, 

utilizando o mesmo grupo externo e enraizamento em Boidae. Quatro cadeias simultâneas 

foram rodadas por 20x106 gerações, salvando os parâmetros a cada 1000 interações, para cada 

réplica. O programa Tracer v 1.6 (Rambaut & Drummond, 2007) foi utilizado para checar a 

convergência entre as réplicas, para verificar o tamanho amostral efetivo dos parâmetros 

utilizados (effective sample size – ESS), e o valor de burn-in. Após as rodadas, as réplicas 

foram combinadas no programa LogCombiner v.2.4.0, e a árvore de máxima credibilidade 
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com probabilidade posterior foi gerada no programa TreeAnnotator do pacote BEAST v.2.4.0 

(Bouckeart et al., 2014), descartando as árvores do burn-in. 

Os alinhamentos dos genes mitocondriais e nucleares foram concatenados com o software 

Sequence Matrix (Vaidya et al., 2010). Os melhores modelos de evolução molecular e o 

melhor esquema de partição foram inferidos no programa PartitionFinder (Lanfear et al., 

2012), utilizando o critério de Akaike (AIC) para a matriz concatenada utilizada nas análises 

de Máxima Verossimilhança, e critério Bayesiano (BIC) nas análises bayesianas. 

 

3.4.3 Análises combinadas 
As matrizes morfológica e molecular foram concatenadas e submetidas à análises de MP, 

MV e BA. Para os dados concatenados foi considerado o grupo externo mais restrito, somente 

com representantes dentro de Colubroidea, e enraizamento em Natrix natrix (Tabela 2). Para 

as espécies com mais de um terminal molecular (amostras de diferentes localidades) foi 

considerada a sequência com maior número de pares de bases. 

A matriz de dados concatenados foi submetida à uma análise de MP no programa TNT, 

seguindo os mesmos parâmetros do item 3.4.1. A análise de MV foi realizada novamente no 

software RAxML v.8., e os dados foram tratados em 15 partições (14 de dados moleculares e 

uma morfológica). Nesse caso, o modelo empregado para os dados moleculares foi o 

GTRGAMMA, e para os dados morfológicos o Modelo MK com a correção de Lewis 

(Modelo MKV). Essa correção assume que os dados possuem apenas caracteres variáveis, 

uma vez que caracteres constantes estão ausentes de matrizes morfológicas (Lewis, 2001). 

A análise BA foi rodada novamente no MrBayes v.3.2.6, com os dados tratados em 10 

partições. Os modelos empregados para as partições moleculares foram os determinados pelo 

programa PartitionFinder (Lanfear et al., 2012), e o modelo para os dados morfológicos foi o 

MKV (Lewis, 2001). Os outros parâmetros foram iguais ao descrito no item 3.4.2. 

Todas as análises de MV e BA foram realizadas no portal online CIPRES v.3.3 (Miller et 

al., 2014).  

De modo a assumir uma postura parcimoniosa na tomada de decisões de classificação nas 

análises filogenéticas, os clados recuperados com valores de bootstrap de 90% ou mais foram 

considerados com suporte alto; entre 70 a 89% com suporte moderado; e abaixo de 70% com 

baixo suporte. Na Bayesiana, clados recuperados com probabilidade posterior igual ou maior 

do que 0.95 foram considerados com suporte alto; entre 0.8 a 0.94 suporte moderado; e 

abaixo de 0.8 com baixo suporte.  
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3.5 Conceito de espécie 
Segundo o conceito filogenético de espécie de Cracraft (1983) uma espécie é definida 

como “o menor grupo diagnosticável de organismos individuais no qual há um padrão de 

ancestralidade e descendência”. Esse conceito filogenético foi posteriormente adaptado por 

Nixon & Wheeler (1990) e Davis & Nixon (1992) para definir como espécie “as menores 

agregações de populações (sexual) ou linhagens (assexual) diagnosticáveis por uma 

combinação única de estados de caracteres em indivíduos comparáveis”.  

Nesse sentido, reconheço uma espécie como um grupo de organismos geograficamente 

estabelecido, que seja reconhecido por uma combinação única de estados de caracteres, sejam 

esses plesiomorfias ou autapomorfias, e com os quais seja possível diferenciá-lo (i.e., 

diagnosticá-lo) de outras populações. 

 

3.6  Mapas  
Mapas de distribuição geográfica das espécies foram elaborados com o software ArcGis 

Desktop 9.2. e Diva-GIS 7.4. Foram plotadas as localidades de exemplares examinados e de 

amostras de tecido extraídas, complementados por registros da literatura, quando pertinente. 

Na ausência de localidade de coleta precisa, foi considerado o centro geográfico do 

município. 
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4. RESULTADOS  
 

4.1 DEFINIÇÃO DAS UNIDADES TAXONÔMICAS DO NÍVEL DE ESPÉCIE 
PARA A TRIBO TACHYMENINI  

 

4.1.1 Arranjos taxonômicos 
Dentre as espécies consideradas válidas para tribo, foram examinados, anteriormente „as 

análises filogenéticas, os exemplares (incluindo as séries tipo) das espécies que apresentaram 

problemas taxonômicos ou dificuldade na definição de seus caracteres diagnósticos (Tabela 

1). Assim, buscando uma melhor definição dos terminais filogenéticos, algumas propostas 

taxonômicas foram elaboradas, as quais são discutidas: designação do holótipo de 

Tachymenis elongata e sua sinonimização à Pseudalsophis elegans; caracterização das 

subespécies de Tachymenis attenuata e Tachymenis chilensis; sinonimização de 

Thamnodynastes ceibae à Thamnodynastes dixoni; designação de Thamnodynastes hypoconia 

como sinônimo júnior de Thamnodynastes strigatus; redefinição de Thamnodynastes 

hypoconia e do táxon Thamnodynastes cf. nattereri (Thamnodynastes sp.1 de Franco & 

Ferreira, 2002); e descrição de uma nova espécie. 

 
a. Tachymenis elongata Despax, 1910  

Considerando o levantamento bibliográfico e a análise de exemplares das coleções 

herpetológicas examinadas, foram encontrados apenas dois indivíduos designados como 

Tachymenis elongata: MHNN 1906.254 e FMNH 229362 (Figura 1). 

Despax (1910) descreveu Ta. elongata a partir de um exemplar da localidade Tablazo de 

Paita, Peru, sem designar um holótipo ou qualquer material tipo. A seguinte diagnose foi 

apresentada: comprimento total 450 mm, comprimento da cauda 106 mm, escamas lisas com 

fossetas apicais em 19 fileiras, 194 VE, 85 SC divididas, escama cloacal dividida, temporais 

1+2, uma pré-ocular, duas pós-oculares e 8 SL; coloração dorsal clara, quase bege, com 

algumas escamas manchadas de negro formando duas séries de manchas de cada lado da linha 

média do corpo; cabeça cinza com linha escura do olho até comissura da mandíbula, abaixo 

da linha as labiais superiores são brancas com um ou dois pontos negros (Despax, 1910). 

Após uma busca nos catálogos da coleção do Museu de História Natural de Paris, 

instituição onde Despax era técnico na época da descrição da espécie, foi encontrado o 

espécime MHNH 1906.254, coletado em 01.04.1906, com localidade “Tablaro de Paita”, Peru 

(informação disponível em http://coldb.mnhn.fr/catalognumber/mnhn/ra/1906.254). 
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Comparando este exemplar com a descrição original foi possível associar o mesmo como o 

espécime retratado por Despax (1910). Apesar do exemplar apresentar sua coloração 

desbotada e danificado em alguns pontos, o padrão das duas séries de manchas circulares 

dorsais na metade anterior do corpo e o padrão de coloração labial é facilmente reconhecido 

(Figura 1). Dessa forma, o exemplar MHNH 1906.254 foi considerado como o holótipo de 

Ta. elongata (Figura 1).  

O outro exemplar examinado (FMNH 229362) apresenta coloração dorsal caracterizada 

por duas fileiras de manchas circulares definidas, de cada lado da fileira vertebral, que vão se 

tornando mais escuras e transformam-se em uma linha escura no final do corpo e cauda. A 

coloração dorsal adentra na borda das escamas ventrais, com pequenas manchas em cada 

escama; com linha escura pós-ocular, que separa o dorso da cabeça escuro das labiais claras, 

essas com algumas manchas. Escamas dorsais lisas em 19 fileiras, 194 VE, 109 SC, escama 

cloacal dividida, 7 SL (região rostral danificada), e 9 IL (Figura 1). 

Analisando o holótipo de Ta. elongata, e o exemplar FMNH 229362, foi possível 

comprovar claramente que ambos não são representantes de Tachymenis. Além do padrão de 

coloração completamente distinto das outras espécies de Tachymenis (duas fileiras 

paravertebrais de manchas circulares, escamas ventrais e subcaudais pontilhadas), a diferença 

na contagem de escamas é completamente díspar. Nenhuma Tachymenis, e nenhum 

taquimeníneo, apresenta mais do que 172 VE; ao mesmo tempo o número máximo de 

subcaudais encontrado no gênero Tachymenis é 75, abaixo dos valores relatados para os dois 

exemplares citados acima. 

Myers & Hoogmoed (1974), sinonimizaram Tachymenis surinamensis à Philodryas 

elegans (Tschudi, 1845) (=Pseudalsophis elegans de acordo com Zaher et al., 2009a), 

baseando-se em dados de folidose, morfométricos e de coloração dos espécimes tipo de 

ambas as espécies. De acordo com os autores, o tipo de Ta. surinamensis é praticamente 

idêntico a alguns exemplares de P. elegans examinados, e os dados apresentados no trabalho 

não deixam dúvidas quanto à decisão taxonômica tomada. Os autores também mencionaram 

que Ta. elongata provavelmente refere-se à um sinônimo de P. elegans, porém não tomaram 

nenhuma decisão a respeito (Myers & Hoogmoed, 1974).  

Pseudalsophis elegans ocorre nas zonas costeiras do oeste da América do Sul (Peru, 

Equador e Chile) e é caracterizada por 19/19/17 ou 19/19/15 fileiras de escamas dorsais lisas, 

187 a 213 VE, 87 a 119 SC; normalmente 8 SL (7 em alguns indivíduos); 10 IL (variação de 

9 ou 11); uma pré-ocular e duas pós-oculares (Myers & Hoogmoed, 1974; Wallach et al., 

2014).  
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Dessa forma, com base na descrição original de Despax (1910) e nos exemplares 

examinados, e considerando as similaridades ilustradas e a ausência de características 

diagnósticas, Tachymenis elongata foi alocada aqui na sinonímia de Pseudalsophis elegans 

(Tschudi, 1845).  

 

b. As subespécies de Tachymenis attenuata Walker, 1945 
Tachymenis attenuata foi descrita no trabalho de revisão de Tachymenis peruviana de 

Walker (1945), sendo considerada distinta do “complexo peruviana” e do “complexo 

chilensis” pelo seu corpo alongado; 60 a 69 SC, 210 a 221 VE, maior proporção de 

comprimento da cauda em relação ao comprimento total, e maior número de dentes maxilares. 

Duas subespécies foram descritas: Ta. attenuata attenuata, com dois espécimes, FMNH 

40071 (holótipo) e MCZ 51677 (antigo FMNH 40072 - parátipo), pertencentes anteriormente 

à coleção da Universidade de Arequipa, Peru; e Ta. attenuata boliviana, com três exemplares 

tipo, provenientes de Cochabamba, Bolívia (AMNH 36020, holótipo; AMNH 36015 e 16017, 

parátipos) (Walker, 1945) (Figuras 2 e 3).  

As principais características utilizadas para separar as subespécies foram: número de 

dentes maxilares (12-14 em Ta. a. attenuata e 14-16 em Ta. a. boliviana); número de ventrais 

(148-150 em Ta. a. attenuata e 152 em Ta. a. boliviana); subcaudais (60-64 em Ta. a. 

attenuata e 69 em Ta. a. boliviana); e escamas dorsais geralmente pinceladas de preto (Ta. a. 

attenuata) versus padrão dorsal axadrezado (Ta. a. boliviana) (Walker, 1945).  

Após Walker (1945), nenhum outro trabalho mencionou Ta. attenuata, e não existe 

nenhuma informação sobre sua variação ou o status taxonômico de suas subespécies.  

Após a análise de toda a série tipo de Ta. a. attenuata e Ta. a. boliviana, além de outros 

exemplares adicionais (Apêndice 1), não foi possível encontrar características diagnósticas 

que sustentem essas duas identidades taxonômicas, tanto na coloração quanto nas 

características de morfologia externa e hemipeniana. Todas as contagens sobrepuseram-se 

exceto o numero de SC em machos e de dentes maxilares (sutilmente menores em Ta. a. 

attenuata); além do registro de 7 SL em um espécime de Ta. a. attenuata e 9 SL em dois 

espécimes de Ta. a. boliviana.  

Ao mesmo tempo a distribuição geográfica e o padrão de coloração dos tipos não 

sustentaram as subespécies. O padrão de coloração do holótipo de Ta. a. attenuata (FMNH 

40071) não corresponde ao padrão do seu parátipo (MCZ 51677) (Figura 2). Na realidade, a 

coloração dorsal de MCZ 51677 assemelha-se muito à do holótipo de Ta. a. boliviana 
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(AMNH 36020). Em contrapartida, o dorso dos parátipos de Ta. a. boliviana (AMNH 36015, 

36017, 36024, 36025) assemelha-se mais ao do holótipo de Ta. a. attenuata (Figuras 2 e 3).  

Portanto, baseado nos dados disponíveis no momento, Ta. attenuata foi considerada como 

um único terminal nas análises filogenéticas. 

 

c. As subespécies de Tachymenis chilensis (Schlegel, 1837) 
De acordo com o trabalho de Ortiz (1973) duas subespécies de Tachymenis chilensis são 

reconhecidas pelo padrão de coloração, contagem de ventrais e subcaudais e distribuição 

geográfica. O exame de diversos exemplares de Ta. chilensis permitiu a separação dessas 

duas subespécies, Ta. chilensis chilensis e Ta. chilensis coronellina, pelo padrão de coloração, 

além de alguns caracteres de folidose e hemipênis.  

Assim, em uma primeira instância, as duas subespécies foram consideradas como terminais 

distintos, a serem testados nas análises filogenéticas. 

 

d. Sinonimização de Thamnodynastes ceibae Bailey & Thomas, 2007 à 
Thamnodynastes dixoni Bailey & Thomas, 2007 

Thamnodynastes ceibae foi descrita com base em um único exemplar (UMMZ 218579), do 

município La Ceiba, estado Trujillo, Venezuela, na margem sudeste do lago Maracaibo 

(Bailey & Thomas, 2005). As seguintes características foram designadas para diagnosticá-la: 

dorsais fracamente quilhadas em 19/19/13 fileiras, dentes maxilares 19+2, placa cloacal 

dividida e hemipênis muito fino sem ornamentação perceptível (Bailey & Thomas, 2007).  

No mesmo trabalho, foram descritas outras duas espécies da Venezuela, uma da bacia do 

lago de Maracaibo e península de Paraguaná, Thamnodynastes paraguanae, e outra dos 

Llanos venezuelanos, Thamnodynastes dixoni. A última foi definida pela seguinte diagnose: 

dorsais lisas ou fracamente quilhadas em 19/19/15 fileiras, cloacal dividida, queixo com 

manchas distintas mas não fortes, machos com 152-160 VE, 141-150 VE nas fêmeas, dentes 

maxilares 12 a 15+2, e hemipênis muito fino sem espinhos. Já Th. paraguanae foi 

diagnosticada por: dorsais fracamente quilhadas em 19/19/15 fileiras, hemipênis muito fino 

sem espinhos significativos, dentes maxilares usualmente 13+2, infralabiais e queixo 

fortemente pigmentados, geralmente com menos VE e SC do que espécies vizinhas (Bailey & 

Thomas, 2007). 

Bailey & Thomas (2007) sugeriram que as 13 fileiras antes da cloaca de Th. ceibae 

poderiam diferenciá-la de Th. dixoni e Th. paraguanae; e que suas escamas fracamente 

quilhadas a distinguiriam de Thamnodynastes pallidus. Porém, segundo os autores, somente o 
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maior número de dentes maxilares (19+2) separaria Th. ceibae de Th. dixoni e Th. 

paraguanae (Bailey & Thomas, 2007, p.17).  

Todas as características utilizadas na diagnose de Th. ceibae podem ser facilmente 

refutadas. Em primeiro lugar, Bailey & Thomas (2007) mencionaram que a segunda redução 

de dorsais no final do corpo(de 15 para 13) é incomum e pode ser uma anomalia. Inclusive, 

essa mesma redução foi registrada no parátipo de Th. paraguanae (UMMZ 217112). Em 

segundo lugar, o número de dentes maxilares apresentado pelos autores também é 

questionável. Após o exame do holótipo de Th. ceibae (UMMZ 218579) (Figura 4) as 

seguintes características foram verificadas: 19/19/13 dorsais com quilha sutil nas fileiras 

paravertebrais, uma fosseta apical, 153 VE, 68 SC, 8 SL e 9 IL, uma pré-ocular, 3/2 pós-

oculares, CRC 447 mm, CC 133,5 mm, e dentes do maxilar esquerdo 12 ou 13+2 (maxilar 

direito removido). Provavelmente há algum erro na contagem de dentes maxilares de Bailey 

& Thomas (2007), e é possível que os autores tenham incluído também os dentes de 

substituição em sua contagem. Contudo, mesmo que não tenha sido possível verificar os 

dentes no maxilar direito, a presença de no máximo 13 dentes pré-diastemais no maxilar 

esquerdo do holótipo já refuta esse caráter. 

Não foi possível preparar o hemipênis do holótipo de Th. ceibae, contudo, pela 

visualização do órgão invertido, além da descrição de Bailey & Thomas (2007), seu formato 

afinado e a ausência de espinhos aumentados foi nitidamente confirmada. Thamnodynastes 

dixoni e Th. paraguanae apresentam o hemipênis extremamente similar, ambos longos e 

finos, com espinhos diminutos no corpo e em porções da base (somente na porção proximal 

da base na maioria de Th. dixoni; em toda a base em alguns Th. paraguanae); podendo a 

metade anterior do órgão ser nua em ambas as espécies (ver descrições das espécies no item 

4.3). 

Thamnodynastes ceibae inseriu-se, portanto, dentro da variação morfológica encontrada 

em Th. dixoni e Th. paraguanae. A principal característica diagnóstica encontrada para 

separar Th. dixoni de Th. paraguanae foi o padrão de coloração, especialmente das linhas 

longitudinais ventrais e o ventre da cabeça:  em Th. paraguanae o padrão de coloração das IL, 

mentonianas e gulares é bastante conspícuo, com manchas escuras nas suturas das gulares, 

mentonianas e IL, que delineiam manchas claras. Já Th. dixoni apresenta o ventre da cabeça 

com fundo claro, com manchas formadas por pontos escuros que bordeiam as mentonianas, e 

pontos escuros nas suturas das mesmas (Figura 5). Suas linhas ventrais são também menos 

conspícuas, mais claras na base da escama e com um ponto mais escuro no ápice de cada 
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escama ventral (Figura 4). Assim, comparando essas três espécies, observou-se que o padrão 

de coloração do holótipo de Th. ceibae corresponde perfeitamente à Th. dixoni (Figuras 4 e 5).  

Dessa forma, com base nas características hemipenianas, nas contagens de escamas e 

padrão de coloração, e considerando a prioridade de Th. dixoni, Th. ceibae Bailey & Thomas, 

2007 (p.16) é designada como um sinônimo de Th. dixoni Bailey & Thomas, 2007 (p.13). 

 

e. Redefinição de Thamnodynastes hypoconia (Cope, 1860) 
Cope (1860) descreveu Tachymenis hypoconia baseado em um exemplar de Buenos Aires, 

Argentina (ANSP 3747), com as seguintes características, transcritas da descrição original: 

oito SL, 4ª e 5ª em contato com olho, 6ª e 7ª desproporcionalmente maiores; 9 IL; escamas 

dorsais grandes em 19 fileiras, a parte exposta da primeira fileira mais alta do que longa; 

corpo robusto; 140 VE; anal dividida; 52 SC; superfície dorsal da cabeça, corpo e cauda 

marrom madeirado, muitas das escamas pretas em suas bases; 1ª, 2ª e 3ª fileiras de escamas 

densamente pontuadas de preto; par de bandas pretas das placas occipitais que se estendem no 

dorso, demarcando uma faixa clara; cada lado das ventrais cruzadas em suas extremidades por 

uma faixa preta estreita, contínua da garganta até a ponta da cauda (Cope, 1860). 

Cei e colaboradores (1992), ao examinar os táxons na sinonímia de Thamnodynastes 

strigilis, e já cientes da sinonimização de Th. strigilis à Th. pallidus, concluíram que Ta. 

hypoconia seria o táxon correspondente às formas de Th. strigilis na Argentina. Os autores 

utilizaram uma foto do holótipo de Cope (ANSP 3747), além de outros exemplares de “Th. 

strigilis” argentinos, para redefinir e redescrever Thamnodynastes hypoconia (Cei et al., 

1992).  

As seguintes características encontradas nos exemplares argentinos foram utilizadas como 

diagnose: tamanho mediano, cabeça mais longa e pescoço bem marcado, pupila vertical, 

escamas fortemente quilhadas, coloração dorsal marrom claro e face ventral branca com 

padrão característico de séries lineares de manchas bilaterais (Cei et al., 1992, p. 125). Os 

autores inferiram, erroneamente, que essas mesmas características estão presentes no holótipo 

de Ta. hypoconia (deduzidos a partir do exame de uma imagem de má qualidade do exemplar 

ANSP 3747). Entre as premissas do trabalho de Cei et al. (1992), a constatação de quilhas 

dorsais é a mais problemática, visto que tal característica não está presente na descrição 

original (Cope, 1860) e nem no exemplar ANSP 3747. Os autores inclusive mencionaram que 

não foi possível visualizar a quilha em muitas das escamas dorsais do holótipo, devido a 

“antiguidad del ejemplar y su conservación prolongada”, de acordo com comentário pessoal 

de John Cadle (Cei et al., 1992, p.125).  
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Ao mesmo tempo, ao comparar as fotos dos holótipos de Thamnodynastes strigatus 

Günther, 1858 (BMNH 1946.1270) e Th. hypoconia (Cope, 1860) (ANSP 3747) (Figura 6),  

ficou nítido concluir que o espécime ANSP 3747 é um exemplar de Th. strigatus: ambos 

apresentam escamas dorsais lisas e corpo robusto (ambas características ausentes em 

“hypoconia”), duas linhas longitudinais escuras bem demarcadas na borda mais externa do 

ventre, manchas bem definidas na sutura das labiais e faixa pós ocular preta larga e bem 

definida (Figura 6).  

As outras características presentes no tipo de Cope e detalhadas por Cei et al. (1992), 140 

VE, 64 SC, cloacal dividida e 4ª e 5ª supralabial em contato com o olho, encaixam-se tanto na 

variação do que seria Th. “hypoconia” (VE 134-165, SC 60-87) e de Th. strigatus (VE 130-

157, SC 47-72). Nesta passagem, Cei et al. (1992) citam 64 SC ao invés das 52 da descrição 

original (Cope, 1860, p. 247), o que foi corroborado na análise do tipo, indicando um erro de 

contagem de Cope. As outras características utilizadas por Cei et al. (1992) (número de pré e 

pós oculares, temporais, supra e infralabiais) também são as mesmas, tanto para Th. 

“hypoconia” quanto Th. strigatus. A única exceção seria o número de pré-oculares, uma em 

Th. “hypoconia”, e uma ou duas em Th. strigatus. Contudo, foi possível visualizar duas pré-

oculares no lado esquerdo do tipo ANSP 3747 (o lado direito encontra-se danificando), o que 

contradiz novamente as afirmações de Cei et al. (1992).  

A análise dos exemplares examinado por Cei et al. (1992), e que foram encontrados nas 

coleções argentinas (exemplares UNNEC 65, UNNEC 298, FML 1982, FML 1378, MACN 

24975 e MACN 28221), mostrou que os caracteres listados na redescrição realmente 

diagnosticam os espécimes argentinos chamados de Th. “hypoconia”. O erro dos autores foi, 

logo, a incorreta associação dos indivíduos ao tipo de Cope. 

Assim, o táxon definido por Cei et al. (1992) é distinto de Th. strigatus, porém não 

corresponde ao tipo de Tachymenis hypoconia Cope (1860) (ANSP 3747). O táxon 

diagnosticado como Th. hypoconia em Cei et al. (1992) foi nomeado como Thamnodynastes 

sp.1 nesta tese, sendo o nome Thamnodynastes hypoconia alocado aqui como um sinônimo 

júnior de Thamnodynastes strigatus, de acordo com o princípio de prioridade e de tipificação 

do Código Internacional de Nomenclatura Zoológica.  

 

f. Redefinição de Thamnodynastes sp.1 Franco & Ferreira, 2002 (=Thamnodynastes 

cf. nattereri)  
Coluber nattereri Mikan, 1820 foi descrita com base em, presumidamente, somente um 

exemplar proveniente de Sebastianópolis (atualmente o município do Rio de Janeiro). Logo 



 

 

35 

após sua descrição, foi alocado no novo gênero, Dryophylax nattereri. por Wagler (1830), que 

por sua vez foi inserido no gênero Thamnodynastes após o trabalho de Günther (1858). Após 

isso, a lista sinonímica da espécie passou por algumas alterações, sendo Thamnodynastes 

punctatissumus e Thamnodynastes strigatus alocadas como sinônimos júnior de Th. nattereri 

por Boulenger (1885) e Boulenger (1896), respectivamente. Em 1896, Lönnberg definiu Th. 

strigilis Thunnberg, 1787 (=Coluber strigilis) como sinônimo sênior para Coluber nattereri 

(Lönnberg, 1896). A sinonimização de Th. nattereri à Th. strigilis foi mantida até o trabalho 

de Bailey et al. (2005), que sinonimizou Th. strigilis à Th. pallidus, designando o lectótipo 

(um dos síntipos) da primeira espécie como neótipo da última. 

Franco & Ferreira (2002) designaram Thamnodynastes sp.1 para abranger as populações 

das áreas de influência atlântica do sul e sudeste brasileiros, e mencionaram que essas 

populações, aparentemente, corresponderiam à Coluber nattereri Mikan, 1820. Após essa 

publicação, o nome Thamnodynastes cf. nattereri ou Thamnodynastes nattereri passou a ser 

amplamente utilizado para substituir a Th. sp.1 de Franco & Ferreira (2002) em listas de fauna 

e outras publicações não taxonômicas (e.g. Centeno et al., 2008; Zaher et al., 2009b; Araújo et 

al., 2010; Moura et al., 2012).  

Como Mikan (1820) não definiu um espécime tipo em sua descrição, e já que nenhum 

exemplar disponível na coleção do Museu Nacional de Vienna (onde o material coletado e 

analisado por Mikan encontra-se atualmente) encaixa-se na descrição original, ou apresenta 

localidade exata de coleta, a espécie Thamnodynastes nattereri Mikan, 1820 será revalidada 

com base na designação de um neótipo procedente da localidade tipo, a ser definido em um 

manuscrito em preparação. Essa decisão atende a todos os critério do Código Internacional de 

Nomenclatura Zoológica para a designação de um neótipo (Trevine et al., dados não 

publicados). 

Essa decisão visou o esclarecimento taxonômico e a estabilidade do nome e, portanto, o 

nome Thamnodynastes nattereri foi considerado válido e tratado como um terminal distinto 

na análises. 

 
g. Descrição de uma nova espécie de Thamnodynastes das áreas abertas do centro e 

nordeste do Brasil  
O táxon referido como Thamnodynastes sp2 em Franco & Ferreira (2002) é descrito no 

manuscrito submetido ao periódico Salamandra (Apêndice 3) e, portanto, será referido nesse 

trabalho com sua nova etimologia, Thamnodynastes phoenix.  
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4.1.2 Diversidade molecular de Tachymenini  
A árvore de máxima verossimilhança (MV) das sequências selecionadas dos marcadores 

moleculares mitocondriais cox1 (citocromo oxidase 1) e cytb (citocromo b) é apresentada na 

Figura 7.  

O monofiletismo de Tachymenini foi recuperado com um suporte médio (bootstrap = 77), 

e a tribo ficou dividida em um pequeno clado composto pelas Thamnodynastes strigatus e Th. 

rutilus (Clado 1), outro com Th. pallidus, Th. sertanejo e Th. lanei, além dos gêneros 

Gomesophis, Ptychophis, Calamodontophis e Tomodon dorsatus (Clado 2), e um terceiro 

grande clado com todos os outros taquimeníneos (Clado 3) (Figura 7). De modo geral, os 

suportes foram bastante baixos para a maioria dos clados, especialmente nas relações inter-

genéricas. No clado 3, com as espécies de Thamnodynastes e Tachymenis affinis (Figura 7), 

os agrupamentos já estão melhor definidos, apesar do suporte entre os grandes grupos 

também ser baixo.  

O indivíduo Thamnodynastes sp. (CTMZ 18420) assemelha-se mais com Thamnodynastes 

gambotensis pelo padrão de coloração. Contudo, após inserido na matriz molecular, foi 

possível verificar que não possui nenhuma relação com Th. gambotensis, estando 

possivelmente relacionado, na realidade, com Th. strigatus (Figura 7). Dessa forma, esse 

táxon é tratado aqui como uma espécie não descrita, filogeneticamente relacionada à Th. 

strigatus. 

Dessa forma, os terminais propostos para as análises filogenéticas de Tachymenini foram: 

Calamodontophis paucidens 

Calamodontophis ronaldoi 

Gomesophis brasiliensis 

Pseudotomodon trigonatus 

Ptychophis flavovirgatus 

Tachymenis affinis 

Tachymenis attenuata  

Tachymenis chilensis chilensis 

Tachymenis chilensis coronellina 

Tachymenis peruviana 

Tachymenis tarmensis 

Thamnodynastes almae 

Thamnodynastes chaquensis 

Thamnodynastes chimanta 
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Thamnodynastes corocoroensis 

Thamnodynastes dixoni 

Thamnodynastes duida 

Thamnodynastes gambotensis 

Thamnodynastes lanei 

Thamnodynastes longicaudus 

Thamnodynastes marahuaquensis 

Thamnodynastes nattereri 

Thamnodynastes sp.1 (complexo “hypoconia” sensu Cei et al. 1992) 

Thamnodynastes sp. nov. (aff. strigatus) (CTMZ 18420) 

Thamnodynastes pallidus 

Thamnodynastes paraguanae 

Thamnodynastes phoenix 

Thamnodynastes ramonriveroi 

Thamnodynastes rutilus 

Thamnodynastes sertanejo 

Thamnodynastes strigatus 

Thamnodynastes yavi 

Tomodon dorsatus 

Tomodon ocellatus 

Tomodon orestes 
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4.2. ANÁLISE FILOGENÉTICA DA TRIBO TACHYMENINI  
 

4.2.1 Caracteres morfológicos 
A matriz morfológica foi elaborada com base em 70 caracteres de folidose, coloração, 

hemipênis, glândulas, musculatura e osteologia craniana, para 67 táxons do grupo interno e 

externo (Apêndice 4). Cada caráter e seus respectivos estados são elencados a seguir. 

 

MORFOLOGIA EXTERNA 
Folidose 

1. Número de fileiras de escamas dorsais no meio do corpo: 15 (0); 17 (1); 19 (2); 21 (3)  

2. Número de fileiras de escamas dorsais a uma cabeça de distância da cloaca: 11 (0); 13 

(1); 15 (2); 17(3)  

3. Fossetas apicais: ausente (0); presente (1)  

Ausência ou presença de fosseta no ápice de cada escama dorsal, verificada na região 

anterior e no meio do corpo. 

4. Fileiras de escamas quilhadas no meio do corpo: ausente (0); presente (1) (Figura 8)  

A presença de quilha nas escamas dorsais foi verificada no início, meio e final do corpo, 

nas fileiras vertebrais.  

5. Desenvolvimento das quilhas dorsais: pouco desenvolvidas (0); muito desenvolvidas 

(1) (Figura 8)  

O número de fileiras de escamas dorsais com quilha (no meio do corpo) foi contabilizado, 

e o seu desenvolvimento foi quantificado como quilhas fracas ou pouco desenvolvidas, essas 

podendo ser restritas às fileiras paravertebrais ou ainda estendendo-se à maioria das escamas 

dorsais (estado 0); ou quilhas muito desenvolvidas (quilhas altas e facilmente perceptíveis a 

olho nu) e estendidas à quase todas as fileiras de escamas dorsais (exceto nas duas primeiras 

fileiras, de cada lado do corpo) (estado 1). 

6. Escama cloacal: dividida (0); inteira (1) 

7. Número de supralabiais: 6(0); 7(1); 8(2); 9(3) 

Número de escamas supralabiais nos dois lados da cabeça (direito/esquerdo), contado a 

partir da escama rostral até a comissura da boca. 

8. Número de infralabiais: 7(0); 8(1); 9(2); 10(3)  

Número de escamas infralabiais nos dois lados da cabeça (direito/esquerdo), contado a 

partir da escama sinfisal até a comissura da boca. 

9. Escama loreal: ausente (0); presente (1)  
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10. Número de escamas pré-oculares: uma (0); duas (1); três ou mais (2)  

11. Diferença no número de escamas ventrais em fêmeas, em relação aos machos: igual 

(0); menor (1); maior (2)  

Em serpentes que apresentam dimorfismo sexual, o padrão mais comum (nos caso onde 

não ocorre combate entre machos) é a fêmea apresentar maior CRC (e consequentemente 

mais escamas ventrais) (estado 2), o que estaria relacionado ao maior tamanho corporal 

necessário para o sucesso reprodutivo (abrigar folículos ou ovos) (Shine, 1994). A presença 

de dimorfismo sexual invertido para o número de ventrais, isto é, machos com maior número 

de ventrais, é considerada uma característica diagnóstica de Tachymenini na literatura 

(Franco, 2000; Zaher et al., 2009a). Contudo, os representantes da tribo podem apresentar 

diferenças não estatisticamente significativas entre os sexos (estado 0) ou, geralmente, 

encontra-se o padrão inverso (estado 1).  

Este caráter foi testado por meio de um teste-t de Student para as espécies do grupo 

interno, com número amostral suficiente (Tabela 3). Foram consideradas dimórficas somente 

as espécies que apresentaram p significativo. Informações referentes ao grupo externo foram 

retiradas da literatura. Para Gomesophis brasiliensis e Ptychophis flavovirgatus foi consultado 

o trabalho de Gonzalez et al. (2014). 

 
Coloração 

12. Padrão de coloração ventral do corpo: imaculado (0); não imaculado e sem linhas (1); 

não imaculado e com linhas (2) (Figura 9)  

O estado 0 é definido por um padrão ventral homogêneo, sem qualquer tipo de 

ornamentação ou desenho. O estado 1 é definido pela presença de manchas, pontos ou faixas 

isoladas em cada escama ventral, distribuídos irregularmente ou em um padrão definido, 

porém sem formar linhas longitudinais. A presença de linhas longitudinais evidentes define o 

estado 2 .  

13. Disposição das linhas longitudinais ventrais: contínuas e bem definidas (0); não 

contínuas (inconspícuas) (1) (Figura 9) 

A presença de linhas é um caráter diagnóstico para as espécies do gênero Thamnodynastes: 

todas as espécies apresentam linhas longitudinais escuras percorrendo as escamas ventrais, 

exceto Thamnodynastes sertanejo. As linhas podem ser bem definidas e contínuas (estado 0); 

ou ainda serem formadas por pequenas manchas em cada escama ventral, denotando um 

padrão de linha descontínua ou inconspícua, como em Thamnodynastes chaquensis (estado 
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1). Outros taquimeníneos, como Pt. flavovirgatus, também podem apresentar manchas em 

alguns indivíduos, porém não chegam a formar uma linha longitudinal reta.  

14. Linha longitudinal na lateral do corpo: ausente (0); presente (1) (Figura 8) 

Caráter encontrado na maioria dos representantes de Thamnodynastes, os quais apresentam 

uma linha longitudinal na lateral dos dois lados do corpo, entre segunda a quinta fileira de 

escamas dorsais. Esta linha é mais escura do que a coloração de fundo e ocupa a terceira e 

quarta fileiras de escamas dorsais. É mais evidente a partir da metade do corpo, estendendo-se 

até a cauda, como em Thamnodynastes pallidus. Em Pt. flavovirgatus há uma linha clara 

longitudinal lateral, geralmente na quarta e quinta fileira de escamas dorsais.  

15. Escurecimento posterior da coloração ventral: ausente (0); presente (1) (Figura 9) 

O escurecimento do padrão do colorido das escamas ventrais em direção à cloaca é 

característico de Thamnodynastes nattereri e Th. chaquensis. Nestas espécies a região ventral 

da cabeça e do início do corpo é visivelmente mais clara do que no restante do corpo, o qual 

se torna progressivamente mais escuro em direção à cloaca e cauda. 

16. Padrão de pigmentação da mucosa oral: clara (0); contorno da bainha da língua e 

região do palato negros (1); preta ou escurecida (2) (Figura 10)  

A bainha da língua preta, com mancha preta no palato (estado 1) está presente em 

Thamnodynastes strigatus (Figura 10a) e Thamnodynastes rutilus. A mucosa oral é 

uniformemente escura em Calamodontophis e Tomodon dorsatus (estado 2) (Figura 10b). O 

restante dos taquimeníneos e o grupo externo apresentam o estado 0. Em alguns exemplares 

pôde-se observar a presença de pequenas manchas ou pontos de pigmentação escura na 

mucosa do palato. Entretanto, esta condição não pareceu ser constante nas espécies 

examinadas e foi tratada aqui como uma variação individual ao invés de um estado deste 

caráter. Caráter tratado também por Franco (2000). 

17. Coloração da mucosa da cavidade pleuroperitonial, na porção final do corpo: clara (0); 

escura (1) (Figura 10c) 

A maioria dos Tachymenini apresenta a cavidade pleuroperitonial da região final do corpo 

(especialmente próximo da cloaca) visivelmente escurecida em relação à porção anterior 

(Figura 10c). Em To. dorsatus, a mucosa da cloaca também apresenta este escurecimento. 

Caráter descrito no trabalho de Franco (2000).  

18. Faixa pós-ocular: ausente (0); presente (1) (Figura 11) 

Trata-se de uma faixa mais escura do que a coloração de fundo, presente em todos os 

Tachymenini exceto Calamodontophis spp., e que percorre da região pós-ocular até comissura 
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da boca. O término desta faixa é variável, podendo terminar imediatamente após a comissura 

bucal ou estendendo-se por algumas escamas após a última supralabial.  

 
MORFOLOGIA INTERNA 

19. Viviparidade: ausente (0); presente (1) (Figura 10) 

Segundo Franco (2000) a viviparidade é uma característica diagnóstica para a tribo, sendo 

portanto testada aqui. Sua presença foi aferida visualmente pela presença de embriões em 

fêmeas dissecadas. Dentre os táxons incluídos na matriz não foi possível confirmar esse 

caráter somente em Thamnodynastes longicaudus, para a qual não existe exemplares de 

fêmeas adultas. 

 

Hemipênis 
20. Bilobação do hemipênis: bilobado (0); unilobado (1) (Figuras 12 e 13) 

21. Comprimento dos lobos do hemipênis, em relação ao comprimento total do corpo 

hemipeniano: curtos (0); longos (1) (Figuras 12 e 13) 

Na maioria dos taquimeníneos o hemipênis apresenta lobos curtos, com menos da metade 

do comprimento total do corpo hemipeniano (estado 0) (Figura 12b). Nesse estado a 

invaginação da região intrasulcar é bem sutil. Já em Tachymenis peruviana e no gênero 

Tomodon os lobos são mais longos, com pelo menos metade do comprimento do corpo 

(estado 1) (Figura 13a). Adaptado do caráter 0 de Masiero (2006) e caráter 3 de Nunes (2006).  

22. Tipo de caliculação do hemipênis: não caliculado (0); unicaliculado (1); 

semicaliculado (2); bicaliculado (3) (Figuras 12 e 13) 

Modificado a partir dos caracteres 1 e 6 de Masiero (2006), e caráter 5 de Nunes (2006). 

Os hemipênis não caliculados não apresentam cálices (estado 0), e os unicaliculados não 

apresentam divisão da região caliculada (estado 1) (Figura 12a). Considero como 

semicaliculado os hemipênis nos quais há uma separação da região caliculada (bilobado) 

porém ainda há contato na região intrasulcar (estado 2) (Figura 12b e 13d); nos hemipênis 

bicaliculados as regiões caliculadas estão completamente separadas em cada lobo (estado 3). 

Quase todos os taquimeníneos apresentam hemipênis semicaliculado.  

23. Base do hemipênis: nua (0); com espinhos restritos (1); com espinhos em toda a base 

(2) (Figuras 12 e 13)  

Todos os taquimeníneos apresentam espinhos na base do hemipênis; entretanto, a 

distribuição dos espinhos na base varia, ocupando toda a área da base do órgão ou restritos à 

pequenas porções somente em uma das faces da base (estado 1, e.g. Calamodontophis, 
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Thamnodynastes almae, Thamnodynastes dixoni, Th. strigatus e Th. rutilus) (Figura 13b). Em 

G. brasiliensis, Pt. flavovirgatus, Pseudotomodon trigonatus, no gênero Tachymenis e nas 

outras espécies de Thamnodynastes, os espinhos são bem desenvolvidos, espalhados por toda 

a base e visíveis em ambas as faces (estado 2) (Figura 13c). O estado 0 (base nua) é 

encontrado somente no grupo externo (Figura 12b). 

24. Orientação do sulco espermático: centrífuga (0); centrolinear (1) (Figuras 12 e 13) 

Caráter tratado também por Masiero (2006) e Nunes (2006). A orientação do sulco pode 

variar ao longo do hemipênis, como em algumas espécies de Helicops (Nunes, 2006). Dessa 

forma considerei somente a região terminal dos sulcos, após atingirem os lobos, na 

codificação deste caráter. Em Tachymenini, o sulco sempre está orientado centrolinearmente. 

25. Região da divisão do sulco espermático no hemipênis: distal (0); medial (1); proximal 

(2) (Figura 13) 

Em Tachymenini a divisão do sulco espermático é geralmente distal, na porção distal do 

corpo hemipênis ou base do capítulo (estado 0) (Figura 13d). Em Ta. peruviana a divisão é na 

região central do órgão (estado 1) (Figura 13a). O estado 2 é encontrado somente no grupo 

externo (Figura 13c). Modificado do caráter 11 de Masiero (2006) e caráter 55 de Franco 

(2000). 

26. Terminação dos ramos do sulco espermático no ápice do hemipênis: não expandido 

(0); expandido em área nua em cada lobo (1); expandido em área nua única (2) (Figuras 12 e 

13) 

Em Tachymenini o sulco é sempre dividido e cada ramo segue até aproximadamente a 

metade superior de cada lobo; entretanto, a terminação dos ramos do sulco espermático pode 

variar dentro da tribo. No estado 0 os ramos do sulco espermático, após sua divisão, seguem 

uma linha reta para cada lobo do hemipênis (Figura 12b). No estado 1 cada ramo segue por 

cada lobo, expandindo-se sutilmente em uma pequena área nua (Figura 13a). Já no estado 2 

(Th. grupo pallidus) o sulco espermático conflui em uma área nua única em formato de Y 

logo após sua divisão, i.e., antes de ramificação dos ramos nos lobos (Figura 13d). 

27. Tamanho dos espinhos do corpo hemipeniano: mesmo tamanho (0); espinhos da base 

maiores (1); espinhos da base menores (2) (Figuras 12 e 13) 

Os espinhos do corpo do hemipênis podem aumentar visivelmente de tamanho em direção 

à base do órgão (estado 1, e.g. G. brasiliensis, Tachymenis chilensis, Th. almae, Th. 

chaquensis, Th. nattereri, Th. strigatus e To. dorsatus) (Figuras 12b e 13b); ou podem ser de 

mesmo tamanho ao longo de todo o corpo hemipeniano (estado 0, e.g. Pt. flavovirgatus, P. 

trigonatus, Thamnodynastes lanei, Th. pallidus, Th. phoenix) (Figura 13d). No estado 2 
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(somente no grupo externo) os espinhos são maiores próximos dos lobos e menores próximos 

à base do hemipênis (e.g. Pseudoeryx plicatillis) (Figura 12c). Espinhos no corpo estão 

ausentes somente em Elapomorphus quinquelineatus (Zaher, 1999).  

28. Espinhos grandes na região apical dos lobos do hemipênis: ausente (0); presente (1) 

(Figuras 12 e 13)  
Em Tachymenini os espinhos presentes na região apical do hemipênis podem ser muito 

evidentes e longos (como em Tomodon orestes) (estado 1) (Figura 12c), ou podem ser 

ausentes, com o ápice formado por cálices papilados sem espinhos ou com pequenas espículas 

(estado 0, e.g. Th. strigatus) (Figura 13b). 

29. Ornamentação da região dos lobos hemipenianos: sem cálices (0); somente cálices 

papilados (1); somente cálices espinulados (2); cálices papilados e espinulados (3) (Figura 13) 

Uma das sinapomorfias de Xenodontinae é a presença de lobos ornamentados, muitos 

deles apresentando cálices (Zaher, 1999). Em Tachymenini, todos apresentam lobos com 

cálices, variando em relação à presença ou ausência de espinhos ou papilas. O estado 0 está 

presente em alguns representantes do grupo externo (e.g., Xenodontini, Figura 13c); o estado 

1 ocorre em Th. nattereri e Th. strigatus (Figura 13b), e o estado 2 em Calamodontophis, G. 

brasiliensis, Pt. flavovirgatus, P. trigonatus, Th. pallidus, Th. longicaudus, Ta. peruviana e 

To. ocellatus e To. orestes (Figura 13a). Os cálices papilados e espinulados estão presentes em 

quase todas as Thamnodynastes, em Ta. attenuata e Ta. chilensis, e em To. dorsatus (estado 

3). 

30. Corpo hemipeniano: com paredes contínuas (0); com parte proximal acinturada (1); 

parte proximal acinturada com faixa nua (2) (Figura 13) 

Normalmente, o corpo hemipeniano dos xenodontíneos possui paredes contínuas, sem 

apresentar constrições (estado 0) (Figura 13c). Alguns taquimeníneos apresentam uma 

constrição sutil entre a base e o corpo do hemipênis, como em Th. pallidus e Th. sertanejo, 

denotando uma região acinturada na região mais proximal do corpo hemipeniano (estado 1) 

(Figura 13d). Já em P. trigonatus, Th. lanei, Ta. peruviana e To. ocellatus esta região forma 

uma faixa nua pronunciada (mais pronunciada em Th. lanei) demarcando a divisão entre base 

e corpo (estado 2) (Figura 13a). 

O método de preparação do hemipênis pode influenciar a visualização de alguns 

caracteres. No caso da constrição entre base e corpo, quando a linha é amarrada muito acima 

no corpo hemipeniano não é possível visualizar se há ou não constrição. No caso de 

exemplares com número amostral baixo, como Pt. flavovirgatus, não foi possível visualizar 

este caráter. 
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31. Extensão de cálices na face assulcada do hemipênis: restritos ao capítulo (0); cobrem a 

porção distal do corpo (1); cobrem pelo menos 50% do comprimento do corpo (2) (Figura 13) 

Em Tachymenini os cálices podem estar restritos ao capítulo (estado 0, e.g. 

Calamodontophis, Th. longicaudus, Th. pallidus) (Figura 13d), ou ocorrem geralmente até a 

porção mais distal do corpo hemipeniano, não ultrapassando a sua metade inferior e 

estendendo-se por menos do que 50% do comprimento do corpo (estado 1) (Figura 13b). No 

estado 2 os cálices alcançam ou ultrapassam a metade do comprimento do corpo 

hemipeniano. No grupo externo estão presentes os três estados: 0 em Xenodontini; 1 em 

Phalotris mertensi; e 2 em Philodryas patagoniensis, Philodryas olfersii e Heterodon sp. 

Adaptado do caráter 8 de Masiero (2006). 

 
Musculatura 

32. Fibras do músculo adductor externus mandibulae superficialis conectando-se à porção 

superior medial da Glândula de Duvernoy: ausente (0); presente (1) (Figuras 14 e 15) 

Dentro do gênero Thamnodynastes, a maioria das espécies apresenta algumas fibras do 

musculo addutor externus superficialis (AES) que se conectam sutilmente na porção medial 

superior da glândula de Duvernoy. É mais evidente nas espécies que apresentam a glândula 

muito desenvolvida, como Th. almae e Th. sertanejo (Figura 15a). No restante dos 

taquimeníneos o AES conecta-se somente por meio de tecido conjuntivo e a glândula se 

encontra solta (Figura 15b).  

 
Glândulas 

33. Altura da Glândula de Duvernoy, em relação à posição do olho: abaixo, ou na porção 

mais inferior do olho (0); até a metade da altura do olho (1); ultrapassa a linha média, 

alcançando a parte superior do olho (2) (Figura 16) 

Em To. orestes a glândula de Duvernoy é pouco desenvolvida, sendo quase indistinguível 

da glândula supralabial, e não ultrapassa o olho em vista lateral (estado 0) (Figura 16a). 

Outros táxons apresentam esta glândula mais desenvolvida, estendendo-se até 

aproximadamente a região mediana do olho (estado 1: P. trigonatus, Pt. flavovirgatus, 

Tachymenis spp., Th. pallidus) (Figura 16b). Já algumas Thamnodynastes (Th. almae, Th. 

sertanejo, e Th. strigatus) apresentam a glândula muito desenvolvida e alta, com sua porção 

superior chegando até a parte superior do olho (estado 2) (Figura 16c). Nestas espécies o 

desenvolvimento acentuado da glândula chega a comprimir o AES, e oculta completamente a 

glândula de Harder. 
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34. Porção pós-ocular da glândula de Harder: completamente encoberta (0); visível (1) 

(Figura 16) 

A porção pós-ocular da glândula de Harder pode estar completamente encoberta em vista 

lateral pelo AES ou glândula de Duvernoy (estado 0), como em Th. almae e Th. sertanejo 

(Figura 16c); ou está visível ou apresenta uma porção parcialmente visível (estado 1) (Figura 

16a). Em Thamnodynastes sp.1, Th. pallidus, P. trigonatus apenas uma pequena porção da 

glândula fica visível (Figura 16b); já no gênero Tomodon e em Ta. chilensis quase metade da 

porção pós-ocular é visível (Figura 16a). 

 

Osteologia 
COMPLEXO NASAL 

35. Comprimento do processo transverso do pré-maxilar, em relação ao processo 

vomeriano: menor (0); aproximadamente do mesmo tamanho (1); maior (2) (Figura 17)  

O pré-maxilar é constituído pelos processos transversos laterais, processos vomerianos 

transversais, processo nasal e processo ascendente que contata os nasais superiormente (sensu 

Cundall & Irish, 2008). O comprimento do processo transverso foi medido a partir de sua 

base livre; e o comprimento do processo vomeriano foi medido a partir da sua inserção no 

pré-maxilar (Figura 17). A maioria dos taquimeníneos apresenta os processos transversos, 

aproximadamente, do mesmo tamanho (ou ligeiramente maiores) dos vomerianos (estados 1) 

(Figura 17a). O processo transverso é claramente maior (pelo menos duas vezes maior) 

(estado 2) em G. brasiliensis, Pt. flavovirgatus, P. trigonatus, Th. strigatus e To. ocellatus 

(Figura 17c); e também em alguns Hydropsini, em Erythrolamprus typhlus e Tropidodryas 

serra. 

36. Projeção posterior no processo transverso do pré-maxilar: ausente (0); presente (1) 

(Figura 17) 

O pré-maxilar apresenta grande variação dentro de Tachymenini, assim como nos 

Colubroides, de modo geral (Bogert, 1947). A maioria das espécies de Thamnodynastes, os 

gêneros Gomesophis e Ptychophis e To. ocellatus apresentam uma projeção na região 

posterior mediana do processo transverso (estado 1) (Figura 17b). O estado 0 é encontrado em 

Th. rutilus, Th. strigatus. To. dorsatus, e no gênero Tachymenis (Figura 17a). Caráter também 

utilizado para as tribos Xenodontini (caráter 14) (Masiero, 2006) e Echinantherini (Santos Jr., 

2009). 

37. Projeção na base dos processos vomerianos do pré-maxilar: ausente (0); presente (1) 

(Figura 17) 
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A base dos processos vomerianos, na região de contato com o processo transverso, é o 

ponto de contato do septomaxilar com o pré-maxilar. Em alguns taquimeníneos ocorre um 

alargamento ou saliência nas laterais da base desses processos, relacionado, portanto, com a 

articulação do septomaxilar. A ausência dessa projeção (estado 0) ocorre em G. brasiliensis, 

Pt. flavovirgatus e na maioria das Tachymenis (Figura 17a). O estado 1 é encontrado na 

maioria das espécies de Thamnodynastes, em To. dorsatus e To. ocellatus (Figura 17b). 

38. Margem do processo anterior do septomaxilar: arredondada (0); irregular (1) (Figura 

18) 

Os septomaxilares articulam-se com os vômeres formando uma cápsula óssea (cápsula 

nasal) que envolve o órgão vomeronasal. Na porção ventral do vômer há um ducto de 

passagem do órgão vomeronasal e, mais posteriormente, um forame para a passagem do 

nervo vomeronasal (Groombridge, 1979). O septomaxilar articula-se anteriormente ao pré-

maxilar pelo seu processo anterior e posteriormente aos frontais, pelos seus processos 

frontais. A margem do processo anterior do septomaxilar pode apresentar uma variação em 

Tachymenini, sendo arredondada, isto é, sem nenhuma projeção (estado 0, e.g. algumas 

Thamnodynastes, To. dorsatus) (Figura 18a); ou irregular, com duas projeções (estado 1; e.g. 

gênero Tachymenis, Thamnodynastes gambotensis) (Figura 18b). 

39. Articulação do processo anterior do vômer em relação aos processos vomerianos do 

pré-maxilar: lateral (0); frontal (1) (Figura 19)  

Na maioria dos taquimeníneos o processo anterior do vômer articula-se lateralmente aos 

processos vomerianos do pré-maxilar (estado 0) (Figura 19a). Em algumas espécies (G. 

brasiliensis, Pt. flavovirgatus) e na maioria do grupo externo, o vômer está posicionado mais 

posteriormente e seus processos anteriores articulam-se frontalmente aos processos 

vomerianos (estado 1) (Figura 19b). Nunes (2006) também utilizou esse caráter para 

Hydropsini (caráter 15). 

40. Anel do vômer: ausente (0); presente (1) (Figura 20)  

O anel do vômer corresponde à uma fenestra na lâmina inferior posterior do vômer, em seu 

plano vertical (Marx & Rabb, 1972). Está presente em Tachymenini e ausente em alguns 

representantes do grupo externo. Nos Dipsadinae examinados (Dipsas indica e 

Sibynomorphus mikanii) é ausente e a lâmina posterior do vômer é bifurcada, o que não 

ocorre nos Xenodontinae examinados (Figura 20a). Em Pseudoboini a lâmina se divide, 

porém o anel está presente.  
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41. Tamanho do anel do vômer, em relação à porção posterior livre de sua lâmina vertical: 

pequeno, diâmetro ocupa menos da metade (0); grande, ocupa mais da metade (1); muito 

reduzido, do tamanho de um forame (2) (Figura 20)  

Para a definição deste caráter considero somente a porção posterior livre da lâmina vertical 

do vômer, i.e., a área após a cápsula vomeronasal. O anel do vômer é reduzido somente em 

Calamodontophis, variando em Pt. flavovirgatus e Th. strigatus (estado 0) (Figura 20b). No 

restante dos Tachymenini é bastante pronunciado, ocupando quase toda a porção livre da 

lâmina em algumas espécies (estado 1, e.g. Th. almae, Figura 20c). Já o estado 2 é encontrado 

em Elapomorphus quinquelineatus e alguns Hydropsini.  

42. Posição do processo póstero-ventral do osso nasal, em relação à lâmina vertical do 

nasal: no mesmo plano (0); em plano inferior, com projeção direcionada ventralmente (1) 

(Figura 21)  

O processo póstero-ventral do nasal mantem-se no mesmo plano da lâmina vertical do 

nasal, sem projeção ventral (estado 0, e.g. G. brasiliensis, Pt. flavovirgatus e algumas 

Tachymenis) (Figura 21a). No estado 1 há uma pequena projeção ventral do processo póstero-

ventral do nasal, em um plano inferior ao da lâmina vertical (e.g. na maioria das 

Thamnodynastes) (Figura 21b). Adaptado do caráter 22 de Moura-Leite (2001). 

43. Margem anterior da lâmina vertical do nasal: regular (0); irregular, com reentrância ou 

ângulo evidente (1) (Figura 21) 

A margem anterior da lâmina do nasal pode ser reta ou regular em sua face vertical, i.e. 

sem nenhuma reentrância ou projeção (estado 0, e.g. maioria das Thamnodynastes, Ta. 

peruviana e Ta. c. coronellina) (Figura 21b), ou pode apresentar uma reentrância (ou ângulo) 

evidente, demarcando uma borda anterior irregular (estado 1, e.g. G. brasiliensis, Pt. 

flavovirgatus, algumas Tachymenis) (Figura 21c). Há uma variação na forma dessa 

reentrância em G. brasiliensis e Pt. flavovirgatus: na primeira a reentrância é acentuada, 

formando uma arco; na segunda a borda da lâmina apresenta uma quebra evidente, formando 

um ângulo de quase 90 graus. 

 

CAIXA CRANIANA 
44. Extensão da margem latero-anterior do parietal delimitando órbita ocular: não delimita 

(0); menos da metade (1); metade ou mais (2) (Figura 22) 

Conforme citado por Ferrarezzi (1994), em Tachymenini o parietal participa da órbita 

ocular, separando o pós-orbital do frontal. No entanto, há uma variação na extensão do 

parietal na órbita, sendo definida aqui como a variação da margem latero-anterior do parietal 
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que delimita a órbita ocular. Considero, para este caráter, a margem livre do parietal, que se 

inicia na articulação lateral do parietal/frontal e termina na extremidade mais distal da 

margem externa do parietal.  

No estado 0 (somente no grupo externo) a margem do parietal não delimita a órbita, e o 

pós-orbital contata diretamente o frontal (Figura 22a); o estado 1 ocorre em G. brasiliensis e 

To. orestes, e em alguns táxons do grupo externo (e.g. Conophis), no qual somente uma 

porção diminuta (menos da metade) da margem contata a órbita (Figura 22b). Na maioria dos 

taquimeníneos, e em alguns terminais do grupo externo, pelo menos metade da margem do 

parietal delimita a órbita (estado 2) (Figura 22c). 

45. Articulação parietal-frontal, posição das margens anteriores laterais do parietal em 

relação às margens posteriores dos frontais: paralelas (0); margens parietais direcionadas 

anteriormente (1); margens parietais bordeiam frontais (2); margens frontais direcionadas 

sobre parietais (3) (Figuras 23 e 24)  

As margens laterais do parietal, na região de articulação com frontais, podem ser paralelas 

às margens posteriores dos frontais (estado 0, e.g. maioria de Thamnodynastes) (Figura 24d); 

ou podem projetar-se anteriormente sobre a sutura com os frontais (estado 1, e.g. G. 

brasiliensis, Pt. flavovirgatus P. trigonatus, algumas Tachymenis) (Figura 24c). Em 

Elapomorphini (E. quinquelineatus e Phalotris mertensi) as margens do parietal projetam-se 

acentuadamente, bordeando completamente a margem lateral dos frontais (estado 2) (Figura 

24a). Somente em Coluber constrictor as margens posteriores dos frontais direcionam-se 

sobre os parietais, delimitando, por sua vez, a órbita ocular (estado 3) (Figura 23a). 

46. Crista dorsolateral do parietal: ausente (0); presente (1) (Figuras 22 e 24) 

A crista dorsolateral do parietal está presente em todos os taquimeníneos, ocorrendo 

variação no seu desenvolvimento, e.g., pouco desenvolvida, como em G. brasiliensis, Th. 

nattereri, e Ta. c. coronellina, ou  muito desenvolvida, com uma elevação pronunciada, como 

em Th. almae, Th. sertanejo, Th. strigatus e Pt. flavovirgatus (Figura 24c). Contudo, uma vez 

que foi encontrada uma variação intraespecífica, dependendo do tipo de material (adulto ou 

jovem; crânio diafanizado ou seco), não foi possível quantificar o grau de desenvolvimento da 

crista em estados de caracteres robustos. Está ausente em Sibynomorphus mikanii e em 

Heterodon sp. (estado 0) (Figura 22a). Caráter tratado também para outros xenodontíneos 

(caráter 48 de Masiero, 2006). 

47. Terminação das cristas dorso-laterais do parietal, na sutura com supraoccipital: 

desaparecem (0); continuam em crista única central afilada (1); continuam em crista única 

central alargada (2); continuam em duas cristas paralelas (3) (Figuras 22, 23 e 24)  
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Quando presentes, as cristas dorso-laterais do parietal (uma de cada lado) podem 

desaparecer posteriormente  na margem distal do osso, um pouco antes ou na região da sutura 

com o supraoccipital (estado 0, e.g. To. dorsatus) (Figura 22c e 24b); podem confluir em uma 

crista central afilada, na região da sutura com supraoccipital (ou um pouco antes da sutura, 

como em E. quinquilineatus) (estado 1, e.g. Th. almae, Th. strigatus) (Figura 24a,c); ou ainda 

podem terminar em uma crista única alargada, na sutura com o  supraoccipital (estado 2; e.g. 

Th. gambotensis) (Figura 24d). No estado 3 (somente em Helicops modestus e Natrix natrix), 

as cristas terminam em duas cristas paralelas, que podem dar continuidade à crista do 

supraoccipital (Figura 23b). Adaptado do caráter 39 de Nunes (2006).   

48. Crista do supraoccipital: única (0); bifurcada (1); trifurcada (2) (Figuras 23 e 24)  

A crista do  supraoccipital é transversa ao osso, geralmente localizada na região mediana 

do mesmo. Na maioria dos Tachymenini ela se divide em três ramos acentuados, que 

estendem-se até o exoccipital, denotando um padrão trifurcado (estado 2, e.g. Pt. 

flavovirgatus, G. brasiliensis, gênero Thamnodynastes) (Figura 24d). No gênero Tachymenis 

a crista se divide em dois ramos que se estendem lateralmente até contatar o supratemporal 

(padrão bifurcado) (estado 1) (Figura 23c). Já em To. dorsatus a crista transversa é única 

(reta) (estado 0, Figura 24b). 

49. Crista do basioccipital: única (0); bifurcada (1); trifurcada (2) (Figura 25)  

Trata-se de uma crista transversa ao osso basioccipital, evidente em vista ventral do 

assoalho do crânio, e que geralmente ocupa sua região central em Tachymenini. Essa crista 

pode prolongar-se por duas pequenas projeções na maioria das espécies de Thamnodynastes, 

denotando um formato bifurcado (estado 1). Esse estado também é encontrado no grupo 

externo, em Philodryas olfersii e Philodryas patagoniensis. O padrão trifurcado (estado 2) 

com três projeções, uma central e duas laterais, ocorre em To. dorsatus, To. ocellatus e 

algumas Thamnodynastes (grupo pallidus), apesar da crista ser mais pronunciada em To. 

dorsatus. Já os gêneros Tachymenis, Gomesophis e Pseudotomodon, apresentam a crista única 

(geralmente pouco desenvolvida), sem projeções (estado 0) (Figura 25). 

50. Superfície ventral do parabasisfenóide: sem cristas (0); com uma crista central (1); 

com duas cristas laterais (2); duas cristas laterais e uma central (3) (Figura 26) 

O assoalho da caixa craniana é formado pelos ossos basisfenóide e parasfenóide, que 

fusionam-se para formar o parabasisfenóide (Bellairs & Kamal, 1981), também denominado 

apenas de esfenóide por Underwood (1967). Em algumas Thamnodynastes e em G. 

brasiliensis as cristas laterais são ausentes e há somente uma crista central única (estado 1) 

(Figura 26a). Alguns taquimeníneos apresentam duas cristas laterais na região proximal do 
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parabasisfenóide, as quais estendem-se lateralmente até a sutura com o proótico (estado 2, e.g. 

To. dorsatus, To. ocellatus, P. trigonatus) (Figura 26b). Nesses espécimes, as margens laterais 

ascendentes das cristas criam um formato côncavo, com uma depressão central na região 

mediana do parabasisfenóide. Nos outros taquimeníneos, há três cristas: duas laterais e uma 

central pouco pronunciada (estado 3) (Figura 26c). No grupo externo esse caráter varia: em 

Hydropsini, há uma crista central muito desenvolvida (Nunes, 2006); em Erythrolamprus ssp. 

estão visíveis apenas duas cristas laterais, pouco desenvolvidas em E. miliaris. Adaptado do 

caráter 35 de Nunes (2006).  

51. Formato da extremidade distal do rostrum do parabasisfenóide: único (0); bifurcado 

(1); trifurcado (2) (Figura 27) 

O formato da margem anterior, ou extremidade distal, do rostrum do parabasisfenóide 

(rostrum do parasfenóide segundo Cundall & Irish, 2008) varia em Colubroides (Montingelli, 

2004). Esta estrutura também é chamada de processo cultriforme (Bellairs & Kamal, 1981) e 

é a região de onde emerge o septo nasal cartilaginoso (Frazzetta, 1966).  

Em Tachymenini o formato da extremidade do rostrum é um caráter dividido em três 

estados: em Tachymenis spp., To. dorsatus e To. ocellatus é única (estado 0) (Figura 27a); em 

Pt. flavovirgatus e no gênero Thamnodynastes (exceto para Th. strigatus do grupo sul) 

apresenta duas projeções laterais bem evidentes (uma de cada lado da extremidade do 

rostrum) (estado 1) (Figura 27b); e em G. brasiliensis e Th. strigatus (grupo sul) o rostrum 

apresenta três projeções diferenciadas (duas laterais maiores e uma central), denotando um 

padrão trifurcado (estado 2). No grupo externo são encontrados os três estados: e.g. estado 0 

em Erythrolamprus aesculapii; 1 em E. miliaris; e 2 em Philodryas olfersii, P. patagoniensis 

e Xenodon neuwiedii (Figura 27c). 

52. Processo anterior do pré-frontal: ausente (0); presente (1) (Figura 28) 

O pré-frontal pode apresentar um processo anterior em sua lâmina lateral, cujas diferenças 

no tamanho caracterizam grupos dentro de Xenodontinae (Zaher, 1994b). Em Tachymenini 

encontra-se presente na maioria das espécies (estado 1) (Figura 28c). Caráter utilizado 

também para Xenodontini (Moura-Leite, 2001; Masiero, 2006). 

53. Formato do processo anterior do pré-frontal: não expandido (0); expandido (1); 

projetado ântero-dorsalmente (2) (Figura 28) 

Existe uma variação no formato do processo anterior do pré-frontal entre os Tachymenini, 

podendo ocupar toda a margem anterior da lâmina lateral, i.e. expandido (estado 1, e.g. G. 

brasiliensis, Pt. flavovirgatus, Th. rutilus, Th. phoenix, Ta. chilensis e Ta. peruviana) (Figura 

28c), ou não expandido, geralmente pontiagudo, e não ocupa toda a margem anterior da 
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lâmina lateral do pré-frontal (estado 0, e.g. P. trigonatus e a maioria das Thamnodynastes) 

(Figura 28d). No grupo externo, o estado 1 ocorre em Hydropsini, em Philodryas ssp., 

Imantodes cenchoa, Atractus e Conophis; o estado 2 é uma sinapomorfia da tribo Pseudoboini 

(Zaher, 1994b) (Figura 28a).  

54. Forame na lâmina lateral do pré-frontal: ausente (0); presente (1) (Figura 28) 

Em Xenodontinae, a face externa da lamina lateral do pré-frontal geralmente é composta 

por alguns forames, contudo, variando no número, tamanho e disposição dos mesmos. Para os 

taquimeníneos, o forame é ausente somente em Calamodontophis e Pt. flavovirgatus (estado 

0) (Figura 28b); e é extremamente reduzido em G. brasiliensis. Nas outras espécies há pelo 

menos um forame, podendo haver de um a cinco outros forames menores (estado 1) (Figura 

28c,d). Adaptado do caráter 28 de Nunes (2006).  

55. Extensão do processo conchal do pré-frontal, em relação ao comprimento da lâmina 

orbital do pré-frontal: não alcança metade da lâmina (0); alcança ou ultrapassa metade (1) 

(Figura 29) 
O processo conchal do pré-frontal (sensu Cundall & Irish, 2008) é uma projeção 

ventromedial localizada na face anterior do osso pré-frontal (= processo ventromedial anterior 

do pré-frontal segundo Nunes, 2006). Está presente na maioria dos táxons examinados, e em 

todos os gêneros de Tachymenini, nesses variando em seu comprimento. No estado 0, o 

processo conchal é curto, chegando até menos da metade da lâmina orbital do osso (e.g. 

Calamodontophis, Pt. flavovirgatus, G. brasiliensis, Ta. peruviana algumas Thamnodynastes) 

(Figura 29a); no estado 1 o processo é longo e alcança, ou ultrapassa, a metade da lâmina, 

podendo alcançar também sua margem mais externa (e.g. as outras Tachymenis, To. dorsatus, 

To. ocellatus, Th. sp.1 e Th. nattereri) (Figura 29b). 

 

COMPLEXO PALATOMAXILAR 
56. Posição da articulação maxilar-ectopterigóide em relação à articulação palatino-

pterigóide: anterior (0); alinhada (1); posterior (2) (Figura 30) 

Dois grandes pontos de articulação do complexo palatomaxilar situam-se entre o maxilar e 

ectopterigóide, e entre pterigóide e palatino. Estas duas articulações são paralelas, e a posição 

de uma varia em relação à outra. Em To. dorsatus, To. ocellatus e To. orestes a porção 

póstero-ventral da maxila é mais curta, sendo que a articulação maxilar-ectopterigóide é 

claramente anterior em relação à articulação palatino-pterigóide (estado 0) (Figuras 30a e b). 

Ao mesmo tempo o processo palatino em To. dorsatus está mais próximo do processo 

ectopterigóide do maxilar, formando um arco entre eles e evidenciando uma redução maxilar 
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(em To. dorsatus há uma redução tanto anterior quanto posterior do maxilar). Em To. 

ocellatus os processos do maxilar quase se contatam, formando um arco mais fechado (ou 

semicírculo) entre eles. Tal redução maxilar é exclusiva para essas duas espécies.  

Nos outros taquimeníneos, e na maioria do grupo externo, as articulações estão alinhadas, 

ou com a articulação maxilar-ectopterigóide ligeiramente mais posterior (estado 1) (Figura 

30c). O estado 2 é encontrado somente em Th. rutilus, Th. longicaudus e Th. pallidus, e em 

alguns táxons do grupo externo (e.g. Alsophis antillensis, I. cenchoa, Pseudoboini), nos quais 

a extremidade anterior dos processos do ectopterigóide não alcança a articulação palatino-

pterigóide (a extremidade anterior do palatino) (Figura 30d). 

57. Comprimento do processo maxilar medial em relação ao processo maxilar lateral do 

ectopterigóide: mesmo tamanho (0); até duas vezes maior (1); pelo menos 3 vezes maior (2); 

menor (3) (Figuras 30 e 31) 

Os processos anteriores maxilares do ectopterigóide (medial interno e lateral externo) 

articulam-se com o processo ectopterigóide do maxilar (sensu Cundall & Irish, 2008) e 

geralmente apresentam tamanhos subiguais, sendo o processo medial mais desenvolvido. Este 

caráter foi codificado pela medida de cada processo, tomada a partir do centro da intersecção 

entre os dois processos do ectopterigóide, de acordo com as medidas propostas por Lombard 

et al. (1986). Na maioria dos taquimeníneos o processo medial é ligeiramente maior do que o 

lateral (até o dobro do tamanho) (estado 1, e.g. Calamodontophis, P. trigonatus, algumas 

Tachymenis ssp, maioria das Thamnodynastes) (Figura 31a,b). O processo medial é muito 

maior (mais do que 3 vezes) somente em To. dorsatus, To. ocellatus e Lygophis anomalus 

(estado 2) (Figura 30a). O tamanho dos processos é aproximadamente igual em G. 

brasiliensis, Pt. flavovirgatus, Ta. peruviana, Ta. c. chilensis, em algumas Thamnodynastes 

(Th. rutilus, Th. strigatus) e em To. orestes (estado 0) (Figura 30c). O processo medial é 

menor somente no grupo externo (estado 3, e.g. Dipsas indica e Coluber constrictor) (Figura 

31c). 

58. Sulco no último dente maxilar: ausente (0); presente (1) (Figura 32) 

Todos os representantes do grupo interno apresentam o último dente do maxilar, i. e., o 

dente pós-diastemal ou presa, sulcado (Figura 32a). Porém é variável no grupo externo, 

ausente em Dipsadinae, na tribo Hydropsini, em Echinanthera undulata e Taeniophallus 

affinis, e presente em Philodryadini, Pseudoboini e Erythrolamprus spp. (Figura 32b).  

59. Término do sulco no último dente maxilar: desemboca em área aberta (0); termina 

dentro de um canal (1) (Figura 32)  
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O término do sulco do último dente maxilar apresenta uma pequena variação, podendo 

desembocar em uma pequena área aberta (estado 0, em quase todos os táxons examinados) 

(Figura 32d); ou pode terminar dentro de um canal (estado 1, e.g. To. dorsatus, To. ocellatus, 

Elapomorphini) (Figura 32a,c). Em To. dorsatus há ainda outra característica única, o sulco 

termina na metade do dente (Figura 32a), enquanto que em todos os outros táxons percorre 

quase toda a sua extensão (Figura 32c).  

60. Comprimento do diastema maxilar, em equivalência ao espaço ocupado pelo colmilho 

do dente maxilar anterior: corresponde até um dente (0); até dois dentes (1);  mais do que dois 

dentes (2) (Figuras 30 e 32) 

Considero aqui como diastema um espaço maior entre o último e o penúltimo dente 

maxilar, em comparação com a distância entre os outros dentes maxilares. Todos os 

taquimeníneos apresentam diastema maxilar, seguido de um ou dois dentes pós-diastema 

maiores. O diastema pode ser curto, aproximadamente do mesmo comprimento do espaço 

ocupado por até um colmilho de um dente maxilar (estado 0, e.g. Calamodontophis, G. 

brasiliensis. Pt. flavovirgatus, Th. rutilus) (Figura 30d); médio, ocupando o espaço de até dois 

dentes maxilares (estado 1, e.g. Thamnodynastes spp., Ta. peruviana, P. trigonatus) (Figura 

32d); ou longo, com o comprimento mínimo equivalente ao espaço ocupado por mais do que 

dois dentes maxilares (estado 2, e.g. To. dorsatus, To. ocellatus, To. orestes, Ta. chilensis) 

(Figura 32a,c). Masiero (2006) encontrou variação desse caráter também em Xenodontini 

(caráter 37). 

61. Tamanho do último dente maxilar, em relação aos dentes maxilares anteriores: 

aproximadamente do mesmo tamanho (0); até duas vezes maior (1); mais do que duas vezes 

maior (2); menor do que todos os outros dentes (3) (Figuras 32 e 33)  

Quase todos os taquimeníneos apresentam o último dente maxilar (presa ou dente 

opistóglifo ou pós-diastemal) visivelmente maior (estado 1, e.g. gêneros Tachymenis e 

Thamnodynastes, P. trigonatus, G. brasiliensis e Pt. flavovirgatus) (Figura 32d). Em To. 

dorsatus e To. ocellatus o dente opistóglifo é visivelmente maior, mais do que o dobro do 

tamanho dos outros dentes maxilares (estado 2) (Figura 32a,c). O estado 0 é encontrado 

somente em Calamodontophis e To. orestes e em alguns representantes do grupo externo, nos 

quais o dente opistóglifo é aproximadamente do mesmo tamanho dos anteriores (Figura 32b e 

33a). O último dente é claramente menor do que todos os dentes anteriores somente em 

alguns representantes do grupo externo (D. indica e S. mikanii) (estado 3) (Figura 33c). 

Caráter analisado também por Franco (2000).  
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62. Comprimento do ramo vomeriano do palatino: curto, tão largo ou mais largo do que 

longo (0); longo, mais longo do que largo (1) (Figura 34) 

O ramo vomeriano é a região distal anterior livre do palatino, situada após o término distal 

do processo maxilar do palatino. Em Tachymenini esse ramo pode ser curto, ou seja, tão largo 

quanto longo ou mais largo do que longo (estado 0, e.g. Calamodontophis, G. brasiliensis, 

Tomodon ssp.) (Figura 34a); ou longo, ou seja, muito mais longo do que largo (estado 1, e.g. 

P. trigonatus, Pt. flavovirgatus, maioria das Thamnodynastes e no gênero Tachymenis) 

(Figura 34b). Adaptado do caráter 22 de Nunes (2006).  

63. Comprimento do processo maxilar do palatino: mais largo ou tão largo quanto longo 

(0); mais longo do que largo (1) (Figuras 30 e 34)  

O processo maxilar do palatino, ou seja, o processo que articula-se com o maxilar, pode ser 

curto ou pouco desenvolvido, i. e., mais largo ou tão largo quanto longo (estado 0, e.g. 

Calamodontophis, G. brasiliensis, P. trigonatus, Ta. peruviana e Tomodon ssp.) (Figura 34); 

ou ainda pode ser longo, mais longo do que largo (estado 1, e.g. na maioria das 

Thamnodynastes, Tachymenis spp, Pt. flavovirgatus) (Figura 30c,d). A maioria das espécies 

do grupo externo apresenta o estado 0.  

64. Face póstero-dorsal do pterigóide: sem fossa ou crista pronunciada (0); com fossa 

pronunciada (1); com crista (2) (Figura 35)  

O estado 0 refere-se aos táxons sem nenhum fossa ou crista evidente na superfície póstero-

dorsal do pterigoide (e.g. Dipsadini, Elapomorphini) (Figura 35a). Na maioria dos 

taquimeníneos é observado uma fossa evidente, mais evidenciada ainda em To. ocellatus 

(estado 1) (Figura 35b). Em To. dorsatus e alguns representantes do grupo externo (e.g. L. 

anomalus, E. aesculapii, Heterodon platirhinos, alguns Pseudoboini), a fossa é substituída 

por uma crista dorsal (estado 2) (Figura 35c). 

65. Formato posterior do pterigóide: afilado (0); não afilado (1) (Figura 35) 

Em Tachymenini a região posterior do pterigóide apresenta um formato alargado, mais 

afilado em sua projeção distal (estado 1) (Figura 35b,c). Em algumas espécies do grupo 

externo, o pterigóide afina-se gradualmente em sentido proximal, denotando um formato 

afilado posterior (estado 0, e.g. H. platirhinos, D. indica) (Figura 35a). Codificado também 

por Klaczko et al. (2014) (caráter 27). 

66. Formato dos processos pterigóides do palatino: iguais ou subiguais (0); claramente 

desiguais (1) (Figura 34) 

Caráter associado à articulação do pterigóide com o palatino. Os processos pterigoideanos 

do palatino podem ser homogêneos em forma e tamanho (estado 0, e.g. Ta. chilensis, algumas 



 

 

55 

Thamnodynastes, To. ocellatus, To. dorsatus, P. trigonatus, C. lineatus, D. indica, H. 

platirhinos, alguns Hydropsini) (Figura 34b); ou desiguais, com um deles claramente mais 

reduzido do que o outro (estado 1, e.g. Calamodontophis, G. brasiliensis, Pt. flavovirgatus, 

To. orestes) (Figura 34a). 

 

SUSPENSORIUM E MANDÍBULA 
67. Contato da margem anterior do supratemporal com a sutura do parietal-proótico: não 

contata (0); contata (1); ultrapassa e estende-se anteriormente pelo parietal (2) (Figura 36) 

O supratemporal é o ponto de ancoramento do suspensorium à caixa craniana. Insere-se no 

proótico ou parietal, e estende-se posteriormente sobre o supraoccipital e exoccipital até o 

ponto de articulação do quadrado. A sua margem anterior pode estar situada em uma posição 

mais posterior ao parietal, não contatando, portanto, a sutura parietal-proótico (estado 0, e.g. 

Th. longicaudus, Th. pallidus, E. quinquilineatus, D. indica, S. mikanii, alguns Pseudoboini) 

(Figura 36a); ou sua margem estende-se em uma posição mais anterior no osso proótico, e 

contata a sutura com o parietal anteriormente (estado 1, e.g. maioria dos Tachymenini) 

(Figura 36b,c). No estado 2, a margem anterior do supratemporal ultrapassa a sutura do 

proótico, estendendo-se anteriormente sobre o parietal, quase contatando a crista dorsolateral 

do parietal (e.g. C. constrictor, N. natrix, Oxyrhopus petolarius, Erythrolamrpus spp.) (Figura 

36d). Em To. orestes o supratemporal ultrapassa sutilmente a sutura e em To. dorsatus esse 

caráter é polimórfico, podendo alcançar a crista do parietal ou apenas contatando a sutura 

parietal-proótico (estados 1 ou 2). Caráter já codificado para a tribo Hydropsini (Nunes, 2006, 

caráter 37; DiPietro et al., 2014a).  

68. Extensão da região livre do supratemporal, em relação à margem dorsal posterior do 

exoccipital: não ultrapassa (0); ultrapassa sutilmente (1); ultrapassa muito, após o côndilo 

occipital (2) (Figura 36) 

A margem posterior do supratemporal, ou região livre do supratemporal (não articulada 

com a caixa craniana), apresenta uma variação de comprimento: termina antes da margem 

posterior do exoccipital (estado 0, somente em Calamodontophis e alguns táxons do grupo 

externo, e.g. Apostolepis, I. cenchoa, Taeniophallus affinis) (Figura 36c); termina logo após a 

margem posterior do exoccipital, ultrapassando-o ligeiramente (estado 1, e.g. G. brasiliensis, 

Pt. flavovirgatus, Tachymenis ssp, maioria das Thamnodynastes, To. dorsatus) (Figura 36a,d); 

ou prolonga-se muito após a margem do exoccipital, ultrapassando o côndilo occipital e 

terminando, paralelamente, no final da primeira vértebra (estado 2, e.g. Th. almae, Th. 

chaquensis, Th. rutilus, Th. strigatus) (Figura 36b). Nos representantes com o maior 
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prolongamento posterior do supratemporal, a inserção do quadrado ocorre majoritariamente 

na porção livre, enquanto que nos exemplares com menor tamanho, a inserção do quadrado 

ocorre na região do supratemporal articulada ao crânio. Caráter codificado também para a 

tribo Hydropsini (Nunes, 2006; DiPietro et al., 2014a).  

69. Processo entoglossus do aparato hióideo: ausente (0); presente (1) (Figura 37) 

O processo entoglossus (ou processo lingual) do aparato hióideo (ou hiobranquial) é uma 

projeção rostral do hióideo, derivada do segundo arco branquial (Langebartel, 1968). Está 

presente na maioria dos taquimeníneos (estado 1), exceto em Pt. flavovirgatus, Ta. peruviana, 

Th. chaquensis, Th. phoenix e Th. sp.1) (estado 0) (Figura 37a). 

70. Comprimento do processo entoglossus do aparelho hióideo: diminuto, comprimento 

equivalente a até um anel traqueal (0); médio, de dois a cinco anéis traqueais (1); longo, maior 

do que seis anéis traqueais (2) (Figuras 37 e 38)  

O comprimento do processo entoglossus pode ser codificado em três estados: diminuto, 

com uma projeção muito sutil, correspondendo o tamanho de até um anel traqueal (G. 

brasiliensis, Th. almae, Th. strigatus e Th. rutilus) (estado 0) (Figura 38a); médio, com 

comprimento maior do que um anel traqueal, chegando até cinco anéis traqueais (estado 1, 

maioria das Thamnodynastes e Tachymenis, e To. dorsatus) (Figura 38b,c); ou longo, 

estendendo-se por além de seis anéis traqueais (estado 2, e.g. Calamodontophis, O. 

petolarius, Pseudoeryx plicatillis, Siphlophis cervinus) (Figura 37b). Caráter tratado também 

por DiPietro et al. (2014b) para Hydropsini, no qual relatam um processo muito longo para os 

gêneros Helicops, Hydrops e Pseudoeryx. 

Por meio de séries ontogenéticas de embriões de Oxyrhopus sp. e To. dorsatus foi possível 

constatar a série de transformação deste caráter, sendo que os estados se transformam de 0 

para 1 e de 1 para 2. Portanto esse caráter foi tratado como aditivo. 

 

4.2.2 Análises Filogenéticas  
A matriz final de dados moleculares concatenados apresentou 186 táxons e 4802 caracteres 

para a amostragem mais ampla em Caenophidia (raiz em Boa constrictor), e 114 táxons e 

4325 caracteres para a amostragem mais restrita (raiz em Natrix natrix). A matriz de dados 

moleculares e morfológicos foi compilada em 67 táxons e 4395 caracteres.  

 

4.2.2.1 Análises Morfológicas 
A análise final de MP utilizou uma matriz com 67 táxons e 70 caracteres, e recuperou 160 

árvores mais parcimoniosas com 712 passos (índice de consistência = 0,163; índice de 
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retenção = 0,536). O consenso estrito das árvores recuperadas é apresentado no Apêndice 5.  

Os suportes recuperados na MP foram todos muito baixos, apesar de alguns agrupamentos 

terem sido recuperados: um clado de Thamnodynastes grupo pallidus (Th. lanei, Th. 

sertanejo, Th. longicaudus e Th. pallidus); um clado de Thamnodynastes strigatus (SE: região 

Sudeste do Brasil; e sul: região Sul do Brasil e Argentina) junto com Thamnodynastes rutilus; 

um clado de Tomodon spp com Calamodontophis; Gomesophis como grupo-irmão de 

Ptychophis; e um clado agrupando as subespécies de Tachymenis chilensis.  

 

4.2.2.2 Análises Moleculares 
A resolução das topologias apresentou grande melhora nas análises utilizando somente 

dados moleculares. A topologia recuperada na análise BA é quase idêntica à de MV e, dessa 

forma, os resultados e discussões desse subitem são apresentados com base na árvore da 

análise BA de dados moleculares apresentada na Figura 39. Os valores de bootstrap da MV 

estão plotados nos clados recuperados em ambas análises (Figura 39). Os valores de suporte 

são apresentados no formato: “probabilidade posterior/bootstrap” entre parênteses ao longo do 

texto. Devido a um problema de contaminação da sequência de Tomodon orestes, esta espécie 

teve que ser retirada da matriz de dados moleculares. 

Relações de nível superior 

As principais famílias foram recuperadas com suporte elevado (Viperidae, Elapidae, 

Natricidae, Colubridae, Dipsadidae); porém, nas relações entre elas, o suporte caiu 

consideravelmente. Em Dipsadidae, as subfamílias Dipsadinae e Xenodontinae foram 

recuperadas com suporte elevado, contudo diversas politomias apareceram dentro da última 

(Figura 39). Não foi possível elucidar as relações das tribos dentro de Xenodontinae, apesar 

da maioria delas ter sido recuperada com suporte elevado: Hydropsini (100/98), Philodryadini 

agrupado com Tropidodryas (95/46), Elapomorphini (100/94), Pseudoboini (100/100), 

Xenodontini (100/100) e Tachymenini (100/96). O posicionamento de Tachymenini dentro da 

subfamília apresentou-se como uma politomia, portanto sem nenhuma resolução (Figura 39).  

Relações dentro de Tachymenini 

A tribo Tachymenini dividiu-se em dois grandes grupos, definindo os gêneros Tachymenis, 

Thamnodynastes e Tomodon como não-monofiléticos: um grupo formado por 

Thamnodynastes grupo pallidus, Calamodontophis, e todas as Tachymenis com Tomodon 

ocellatus e Pseudotomodon trigonatus (65/46) (Clado A); e outro formado por Ptychophis 

flavovirgatus, Gomesophis brasiliensis e Tomodon dorsatus, com todas as outras 

Thamnodynastes e Tachymenis affinis (100/65) (Clado B da Figura 39). 
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No primeiro grupo, Calamodontophis é o táxon irmão de Thamnodynastes grupo pallidus 

(100/68); sendo Th. lanei a espécie irmã do grupo de Th. sertanejo com Th. pallidus (98/82) 

(clado 1, Figura 39). O gênero Tachymenis dividiu-se em dois grupos muito bem suportados: 

um deles com Tachymenis chilensis (Ta. chilensis chilensis + Ta. chilensis coronellina) 

(100/100); e o outro com P. trigonatus e To. ocellatus agrupados com Tachymenis peruviana 

(100/100) (clado 2, Figura 39).  

No segundo grupo (Clado B), o clado de Pt. flavovirgatus, G. brasiliensis e To. dorsatus 

(59/37) ficou arranjado como grupo-irmão de todas as outras Thamnodynastes + Ta. affinis 

(100/87). O suporte para o agrupamento de Pt. flavovirgatus com G. brasiliensis foi 

moderado (86/59), e To. dorsatus ficou separado em um clado a parte com suporte alto 

(100/100) (clado 3, Figura 39). 

No clado com todas as outras Thamnodynastes, dois outros grupos foram recuperados com 

suportes altos: 1) Thamnodynastes grupo strigatus com Thamnodynastes sp. nov. (100/86) 

(Clado 4, Figura 39); e 2) Ta. affinis como espécie-irmã do restante das Thamnodynastes spp. 

(100/83) (clado 5, Figura 39). No segundo grupo (clado 5), houve uma outra dicotomia dentre 

as Thamnodynastes spp. (100/100): 1) um clado com as populações de Th. sp.1 com Th. 

chaquensis (clados 6, 7 e 8), e as Thamnodynastes da Colômbia e Venezuela (100/99) com 

Th. sp.1 (clados 9 e 10, Figura 39); e 2) outro comTh. nattereri, Th. almae e Th. phoenix 

(100/99) (clados 11 e 12, Figura 39). 

Grupos de espécies 

O grupo strigatus (99/77) separou-se em dois clados irmãos: um com a população de Th. 

strigatus do Sudeste do Brasil (100/89), e outro com os exemplares de Th. strigatus da 

Argentina e Rio Grande do Sul (100/100); o segundo recuperado como grupo-irmão de Th. 

rutilus (93/99) (clado 4, Figura 39). Thamnodynastes sp.1 dividiu-se em quatro grupos bem 

sustentados: um com os espécimes do Sul do Brasil e Argentina (100/100; clado 6); outro 

com os do Sudeste do Brasil (São Paulo e Minas Gerais) (100/100; clado7), esse recuperado 

como grupo-irmão do clado de Th. sp.1 do planalto do Rio Grande do Sul e Santa Catarina 

(100/100); e um quarto grupo com as Th. sp.1 do centro-norte do Brasil (100/100; clado 10). 

O clado das Th. sp.1 mais setentrionais foi recuperado como grupo irmão de Th. chimanta, 

Th. paraguanae e Th. gambotensis (100/100). Thamnodynastes chaquensis foi recuperada 

como espécie irmã do grupo de Th. sp.1 do planalto do Sul do Brasil (clado 8). Somente o 

posicionamento de Th. chimanta com as outras espécies da Colômbia e Venezuela, Th. 

paraguanae e Th. gambotensis, apresentou suporte baixo (69/88) (clado 9, Figura 39).  
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Já Th. nattereri foi recuperada em dois grupos, um com os espécimes do Nordeste do 

Brasil (estado da Bahia) (100/100) junto com Th. almae (100/100) (clado 11), e outro com 

todos os espécimes da região Sudeste (São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito 

Santo) (100/100) (clado 12). Apesar desses grupos terem sido bem sustentados, o 

posicionamento de Th. phoenix dentro do clado nattereri não ficou resolvido (72/8) (Figura 

39).  

 

4.2.2.3 Análises combinadas  
Bayesiana e Máxima Verossimilhança 
A análise Bayesiana (BA) de dados morfológicos e moleculares combinados é apresentada 

na Figura 40. A topologia das análises de MV e BA foi novamente praticamente idêntica; 

exceto pelo posicionamento das espécies Tomodon dorsatus e Tachymenis attenuata. A 

primeira posicionou-se como irmã de um clado de G. brasiliensis, Pt. flavovirgatus e 

Thamnodynastes spp. na MV, e como táxon irmão de G. brasiliensis + Pt. flavovirgatus na 

BA. Tachymenis attenuata agrupou-se com Ta. affinis na MV, e dentro do gênero 

Tachymenis, com Ta. chilensis, na BA (Figura 40). Os valores de bootstrap da MV estão 

plotados na árvore de BA (Figura 40). A árvore completa de MV com dados combinados é 

apresentada no Apêndice 6. Os valores de suporte são apresentados no formato: 

“probabilidade posterior/bootstrap” entre parênteses ao longo do texto. Após análises iniciais, 

o táxon Thamnodynastes ramonriveroi foi retirado das análises combinadas de MV e BA, 

pela ausência de dados moleculares e cranianos.  

Relações de nível superior 

Mais uma vez, não houve resolução das relações dentro de Xenodontinae. Entretanto, todas 

as tribos da subfamília foram recuperadas com suporte elevado (Tachymenini, Xenodontini, 

Echinantherini, Elapomorphini, Hydropsini, Philodryadini com Tropidodryas, e Pseudoboini) 

(Figura 40). 

Relações dentro de Tachymenini 

De modo geral, a mesma topologia da árvore molecular (Figura 39) foi recuperada na 

árvore de dados combinados, porém, com menores valores de suporte (Figura 40). 

Os Tachymenini dividiram-se novamente nos mesmos dois grupos da Figura 39: 1) 

Calamodontophis e To. orestes (95/23) (clado 1) com Thamnodynastes grupo pallidus (clado 

2), como o grupo irmão das Tachymenis com To. ocellatus e P. trigonatus (50/8) (clado 3 da 

Figura 40); e 2) To. dorsatus junto à G. brasiliensis e Pt. flavovirgatus (78/-) (clado 4), como 

irmão de toda as outras Thamnodynastes (clados 5 e 6) e Ta. affinis (69/22) (Figura 40). 
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Nesta análise foi incluída a espécie To. orestes (retirada das análises moleculares por 

problemas de contaminação), a qual agrupou-se com Calamodontophis com suporte alto 

(97/60). Como sinapomorfia para todas as árvores mais parcimoniosas foi encontrada a 

presença de sete infralabiais e lobos do hemipênis somente com cálices espinulados para esse 

clado. Além disso, os seguintes caracteres foram recuperados como sinapomórficos somente 

em algumas árvores: articulação do parietal paralela em relação ao frontal; último dente 

maxilar aproximadamente do mesmo tamanho dos dentes maxilares anteriores e processos 

pterigóides do palatino desiguais. Esses dois gêneros, por sua vez, agruparam-se com 

Thamnodynastes somente nas análises probabilísticas, com alto suporte na análise Bayesiana 

(95). 

Novamente o gênero Thamnodynastes ficou restrito às espécies do grupo de Th. pallidus e 

Th. lanei, incluindo também Th. longicaudus, ausente nas análises moleculares (76/66). Neste 

clado o suporte para Th. longicaudus com Th. pallidus foi baixo (70/43); entretanto, foi alto 

para o agrupamento de Th. sertanejo com Th. longicaudus e Th. pallidus (100/92) (Figura 

40). 

O gênero Tachymenis (78/49) englobou To. ocellatus e P. trigonatus (96/95) novamente 

juntos com Ta. peruviana, com suporte alto (100/95); estes como grupo-irmão de subespécies 

de Ta. chilensis (87/80) (Figura 40).  

Já no segundo grupo de Tachymenini, To. dorsatus foi recuperada como grupo-irmão de 

G. brasiliensis e Pt. flavovirgatus com baixo suporte (78/-). Já o posicionamento de G. 

brasiliensis com Pt. flavovirgatus foi recuperado novamente com alto suporte (97/83). Um 

clado separando as Th. strigatus, Th. rutilus e Th. sp. nov. de todas as outras Thamnodynastes 

foi também recuperado novamente, com suporte moderado (93/84). A população de Th. 

strigatus do Sul do Brasil e Argentina formaram um clado com Th. rutilus (56/55), grupo-

irmão da população de Th. strigatus do Sudeste do Brasil (100/85) (Figura 40).  

Tachymenis affinis posicionou-se como táxon irmão das Thamnodynastes spp. restantes, 

porém com baixo suporte (63/30). O grupo das Thamnodynastes com 19 dorsais (exceto Th. 

chimanta), foi recuperado com suporte moderado (89/45) e dividiu-se em dois clados: 1) Th. 

phoenix com Th. almae e Th. nattereri (91/60), as duas últimas agrupadas também com 

suporte moderado (92/73); e 2) as Th. sp.1 do Sul do Brasil e Argentina separadas com 

suporte moderado (84/46), táxon irmão do clado de Th. chaquensis, Th. sp.1 da região central 

e norte do Brasil, e as Thamnodynastes da Colômbia e Venezuela, Th. dixoni, Th. chimanta, 

Th. gambotensis e Th. paraguanae (76/46). Dentro deste último clado, os suportes foram 

baixos, exceto para o posicionamento de Th. gambotensis agrupado com Th. paraguanae 
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(97/73) (Figura 40).  

 

Máxima Parcimônia 
A análise de MP com dados morfológicos e moleculares combinados utilizou uma matriz 

com 67 táxons e 4395 caracteres, e recuperou três árvores mais parcimoniosas, com 7991 

passos (índice de consistência = 0,272; índice de retenção = 0,448). O consenso estrito das 

árvores recuperadas, com o suporte de Bootstrap (entre parênteses nos parágrafos abaixo) é 

apresentado na Figura 41.  

Entre os resultados encontrados na análise de dados combinados de MP, os seguintes 

grupos foram repetidos das análises anteriores: um clado com Th. longicaudus, Th. pallidus e 

Th. sertanejo (75); Calamodontophis com To. orestes (52); G. brasiliensis agrupado com Pty. 

flavovirgatus (58); Tachymenis peruviana com P. trigonatus e To. ocellatus (90); Ta. affinis 

como táxon irmão de todas as outras Thamnodynastes (34); um grupo de Th. nattereri com 

Th. almae e Th. phoenix (68) e o grupo strigatus (Th. strigatus e Th. rutilus) (86) com 

Thamnodynastes sp.nov. (aff. strigatus) como táxon irmão (Figura 41).  

Nesta análise Th. lanei foi recuperada fora do gênero Thamnodynastes, porém com suporte 

muito baixo. O gênero Tachymenis também não foi recuperado devido ao baixo suporte para 

o posicionamento de Ta. attenuata e Ta. chilensis. As relações entre as outras espécies de 

Thamnodynastes corroboraram, em grande parte, as outras análises de dados combinados, 

porém com valores de suporte mais baixos. Os terminais de Thamnodynastes sp.1 não foram 

agrupados; Th. chimanta, Th. gambotensis e Th. paraguanae permaneceram em uma clado 

irmão de Th. dixoni + Th. sp.1 (norte), com Th. chaquensis e Th. sp.1(sul) (Figura 41).  

 

4.2.3 Propostas de classificação 
Baseado em todas as evidências apresentadas, as seguintes mudanças taxonômicas são 

propostas para Tachymenini, e discutidas detalhadamente no próximo item: 

a. restrição do gênero Thamnodynastes ao grupo pallidus e Thamnodynastes lanei; 

b. alocação de Tomodon ocellatus e Pseudotomodon trigonatus ao gênero Tachymenis; 

c. revalidação de um gênero para o grupo strigatus (Thamnodynastes strigatus e 

Thamnodynastes rutilus); 

d. descrição de um novo gênero para Tachymenis affinis; 

e. descrição de um novo gênero para Tomodon orestes; 

f. revalidação de um gênero para as outras espécies de Thamnodynastes (Th. sp.1, Th. 

chaquensis, Th. chimanta, Th. paraguanae, Th. gambotensis, Th, dixoni, Th. almae, Th. 
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nattereri, Th. phoenix). 

 

4.3. TAXONOMIA E CLASSIFICAÇÃO 
 

4.3.1 Complexos de espécies 
A análise de PCA dos exemplares de Thamnodynastes sp.1 (complexo “hypoconia”) foi 

realizada para os espécimes separados em grupos de acordo com os clados recuperados na 

árvore filogenética molecular (Figura 39): clado do sul (Argentina e Sul do Brasil); clado do 

Planalto do Rio Grande do Sul; o da região Sudeste; e o da região central e norte do país. 

Nenhuma variável utilizada (número de fileiras quilhadas, número de ventrais e subcaudais, e 

númer de linhas ventrais) apresentou correlação na análise de PCA. 

Na estatística descritiva com dados do número de fileiras de escamas dorsais quilhadas, 

número de dentes maxilares, dentes do dentário e número de linhas ventrais, não foi possível 

separar os clados, apesar de que o grupo da região centro-norte (estados do Tocantins e Goiás) 

apresentou um menor número de dentes no dentário e de dorsais quilhadas (Figura 42). 

Considerando o número de escamas ventrais e subcaudais para machos e fêmeas 

separadamente, também há uma grande sobreposição das variáveis para os clados de Th. sp.1. 

Entretanto, mais uma vez, o clado do norte apresentou uma leve diferenciação, com maior 

número de ventrais (Figura 43). O grupo do planato do Sul do Brasil foi excluído desse 

gráfico por dados insuficientes. 

Para os clados de Thamnodynastes nattereri o padrão foi similar, com grande sobreposição 

das variáveis, incluindo as contagens de ventrais e subcaudais para machos e fêmeas (Figura 

44). 

 

4.3.2 Definição e descrição sistemática dos gêneros e espécies de Tachymenini 
A seguir são apresentados os caracteres diagnósticos de cada gênero, seguido da diagnose 

de cada espécie, de acordo com as novas propostas nomenclaturais. A descrição detalhada da 

morfologia externa e hemipeniana, assim como a variação intraespecífica de cada espécie é 

apresentada no Apêndice 7. 

Valores de suporte são apresentados na ordem: “Probabilidade posterior da análise BA de 

dados moleculares (Figura 39)/Probabilidade posterior da BA de dados morfológicos e 

moleculares combinados (Figura 40)/Bootstrap da análise de MV para os dados combinados 

(Figura 40)/Bootstrap da análise de MP de dados combinados (Figura 41)”.  
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TRIBO TACHYMENINI Bailey, 1967 
Sinapomorfia: Viviparidade  

Valor de suporte: 100/100/97/82 

Diagnose: Serpentes vivíparas e opistóglifas, com presa sulcada; com escurecimento das 

mucosas (oral e cloacal, e mucosa pleuriperitonial da porção posterior do corpo); escamas 

ventrais variando de 123 a 172; quando presente, dimorfismo sexual no número de escamas 

ventrais é invertido (machos com maior número); subcaudais variando de 27 a 109; com faixa 

pós-ocular evidente e padrão de coloração críptico. Hemipênis levemente bilobado, 

semicaliculado e não-capitado, com sulco espermático centrolinear e bifurcado distalmente; 

ápice é recoberto por cálices papilados e/ou espinulados; com diversas fileiras de espinhos 

transversas ao longo do corpo do órgão; base com pequenos espinhos e geralmente com uma 

constrição sutil entre base e corpo hemipeniano. 

Gêneros: Calamodontophis (Amaral, 1935), Gomesophis (Gomes, 1918), Ptychophis 

Gomes, 1915, Tachymenis Wiegmann, 1834, Thamnodynastes Wagler, 1830, Dryophylax 

Wagler, 1830, Mesostes Jan, 1863, Tomodon Duméril & Bibron, 1853, Gênero novo 1 e 

Gênero novo 2. 

 
a. Gênero Calamodontophis Amaral, 1963 

Calamodontophis Amaral, 1963 
1935 Calamodon Amaral, Mem. Inst. Butantan, 9: 203. 

Espécie tipo: Calamodontophis paucidens (Amaral, 1963) 

Sinapomorfias: 15 dorsais no meio do corpo, ventre imaculado, faixa pós-ocular ausente, 

espinhos na base do hemipênis restritos à pequenas áreas, margem latero-anterior do parietal 

não delimita a órbita ocular e dente pós-diastemal de mesmo tamanho dos outros dentes  

maxilares. 

Valor de suporte: 100/97/60/52 

Diagnose: apresenta dorsais lisas em 15/15/15 fileiras, uma fosseta apical, 7 SL, 7 ou 8 IL, 

1ª à 3ª ou 4ª em contato com primeiro par de mentonianas, 1+2 temporais, pupila circular; 

mucosas oral e cloacal escuras, padrão de coloração com escamas dorsais bordeadas de negro 

e branco (padrão “salpicado”), podendo formar pequenos ocelos brancos e negros, faixa pós-

ocular ausente, padrão de coloração ventral e da cabeça liso e homogêneo (sem manchas) 

(Tabela 4), anel do vômer pequeno, margem posterior do supratemporal não ultrapassa 

exoccipital e processo entoglossus do aparelho hióide longo (Figura 38). 
Lista de espécies: Calamodontophis paucidens (Amaral, 1935) e Calamodontophis 
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ronaldoi Franco, Carvalho Cintra & Lema, 2006. 

 
Calamodontophis paucidens (Amaral, 1935) (Figura 45) 

1935 Calamodon paucidens Amaral, Mem. Inst. Butantan, 9: 203. 

1963 Calamodontophis paucidens – Amaral, Copeia, 3: 580 (nom. subst.) 

Holótipo: IBSP 8847 (exemplar não encontrado após o incêndio do Instituto Butantan, 

considerado como perdido). 

Localidade tipo: Vila de São Simão, Cacequi, Rio Grande do Sul. 

Diagnose: Escamas dorsais bordeadas de branco e preto, denotando um padrão 

“salpicado”, e cabeça homogeneamente clara e imaculada. Hemipênis bilobado, com lobos 

longos e espinhos evidentes, sem cálices, espinhos pequenos homogêneos no corpo 

hemipeniano (Figura 45). 

Distribuição geográfica: Restrita ao Sul do Brasil e Uruguai, com registros nos 

municípios de Cacequi, Cachoeira do Sul, Rio Pardo, Rosário do Sul, Santana do Livramento 

e São Gabriel, Rio Grande do Sul; e nos Departamentos Rocha (município Velásquez) e 

Treinta y Tres no Uruguai (Figura 46). 

 

Calamodontophis ronaldoi Franco, Carvalho Cintra & Lema, 2006 
1970 Calamodontophis paucidens Peters & Orejas-Miranda, Catalogue of Neotropical 

Squamata. Part 1: 56 (part.). 

2002 Calamodontophis dorsolineatus Lema, Répteis do Rio Grande do Sul. Atuais e 

Fósseis, Biogeografia, Ofidismo: 65 (nomen nudum). 

Holótipo: IBSP 55914 (antigo MHNCI 1726) (ilustrado em Franco et al., 2006); 

Parátipo: MHNCI 4832 (perdido). 

Localidade tipo: General Carneiro, Paraná, Brasil. 

Diagnose: Difere de C. paucidens pela presença de uma mancha preta que se estende da 

comissura da boca à região gular, e uma mancha preta nas parietais. 

Hemipênis: os únicos dois exemplares conhecidos são fêmeas. 
Distribuição geográfica: conhecida somente para a localidade tipo e Vila Três Córregos, 

município de Campo Largo, Paraná (Figura 46). 

Comentários: Wallach et al. (2014) mencionam que o holótipo foi perdido no incêndio do 

Instituto Butantan, entretanto foi encontrado nessa coleção e utilizado na codificação dos 

caracteres. Já o parátipo, que estava no Insituto Butantan na época do incêndio como 

empréstimo não foi encontrado. 
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b. Gênero Gomesophis Hoge & Mertens, 1959 

Gomesophis Hoge & Mertens, 1959 
1918 Tachymenis Gomes, Mem. Inst. Butantan, 1: 57 (part.). 

Espécie tipo: Gomesophis brasiliensis (Gomes, 1918) 

Sinapomorfia: altura relativa da Glândula de Duvernoy abaixo da linha do olho, apenas 

uma pequena porção da margem latero-anterior do parietal delimita órbita ocular; crista 

central na superfície ventral do parabasisfenóide e ramo vomeriano do palatino curto.  

Valor de suporte: 86/97/83/56 

Diagnose: Gênero monotípico, caracterizado por 17/17/15 fileiras dorsais lisas, pupila 

circular, 1 pré-ocular e geralmente 9 SL (Tabela 4). Hemipênis apresenta cálices com 

espinhos grandes que alcançam a região intrasulcar e espinhos no corpo que aumentam 

sutilmente de tamanho em direção à base (Figura 47). 

Lista de espécies: Gomesophis brasiliensis (Gomes, 1918).  

 

Gomesophis brasiliensis (Gomes, 1918) (Figura 47) 
1918 Tachymenis brasiliensis Gomes, Mem. Inst. Butantan, 1: 78. 

1959 Gomesophis brasiliensis - Hoge & Mertens, Senck. Biol., 40: 242. 

Holótipo: IBSP 1316 (exemplar não encontrado após o incêndio do Instituto Butantan, 

considerado como perdido); Parátipos: IB 1370, 1371 (examinados). 

Localidade tipo: Pindamonhangaba, São Paulo, Brasil. 

Diagnose: mesma diagnose do gênero. 
Distribuição geográfica: distribuição disjunta no Distrito Federal, Minas Gerais, São 

Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul (Figura 46). 

 

c. Gênero Ptychophis Gomes, 1915 

Ptychophis Gomes, 1915 
1967 Paraptychophis Lema, Iheringia Zool., 35: 62. 

Espécie tipo: Ptychophis flavovirgatus Gomes, 1915 

Sinapomorfia: dorsais com quilhas muito acentuadas, 10 infralabiais, glândula de Harder 

completamente encoberta pela musculatura adutora, cristas dorso-laterais do parietal 

confluem em uma crista única central alargada e forame na lâmina lateral do pré-frontal 

ausente. 

Valor de suporte: 86/97/83/56 

Diagnose: Gênero monotípico, com dorsais em 17/17/15 fileiras com quilhas bem 
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acentuadas, ocupando de 15 a 17 fileiras; 1 ou 2 pré-oculares, geralmente 10 IL (Tabela 4), 

pupila circular, com uma faixa lateral longitudinal clara de cada lado do corpo (na quarta e 

quinta fileira dorsal) (Figura 48), hemipênis bilobado, com lobos curtos e cálices papilados 

somente nos ápices e espinulados (espinhos longos) no restante do capítulo, e espinhos de 

tamanho uniforme distribuídos homogeneamente no corpo do hemipênis (Figura 48). 

Lista de espécies: Ptychophis flavovirgatus Gomes, 1915  
Comentários: Os gêneros Ptychophis e Gomesophis foram recuperados como irmãos em 

todas as análises filogenéticas, com valores de suporte médios ou altos (86/97/83/52). A 

sinapomorfia morfológica recuperada em todas as arvores mais parcimoniosas foi o maior 

comprimento do processo transverso em relação ao processo vomeriano do pré-maxilar 

(Figura 17c). 

 
Ptychophis flavovirgatus Gomes, 1915 (Figura 48) 

1967 Paraptychophis meyeri Lema, Iheringia Zool., 35: 62. 

1969 Ptychophis flavovirgatus – Hoge & Romano, Cienc. Cult., 21: 454. 

1970 Paraptychophis meyeri Bailey, Peters & Orejas-Miranda, Catalogue of Neotropical 

Squamata. Part 1: 237. 

1988 Ptychophis flavovirgatus - Porto & Caramaschi, Rev. Bras. Biol., 60: 471. 

1992 Ptychophis flavovirgatus – Lema & Deiques, Comun. Mus.Cienc. PUCRS, 5: 56. 

Holótipo: IBSP 526 (exemplar não encontrado após o incêndio do Instituto Butantan, 

considerado como perdido). 

Localidade tipo: São Bento, Santa Catarina, Brasil. 

Diagnose: mesma diagnose do gênero. 
Distribuição geográfica: Ocorre nos estados de Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina e 

Rio Grande do Sul (Figura 46).  
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d. Gênero Tachymenis Wiegmann, 1835 (Clado 3 da Figura 40) 
Tachymenis Wiegmann, 1835 

1860 Zacholomorphus Fitzinger, Sitzb. Math. Nat. Kl. Akad. Wiss. Wien., 42: 407. 

1863 Mesotes Jan, Arch. Zool. Anat. Fisiol.: 306 (part.). 

1863 Psamophilax Jan, Arch. Zool. Anat. Fisiol.: 309 (part.). 

Espécie tipo: Tachymenis peruviana Wiegmann, 1835 

Sinapomorfia: não há sinapomorfia morfológica conhecida. 
Valor de suporte: 100/78/49/- 

Diagnose: Dorsais em 19/19/15 ou 17/17/15 fileiras de escamas lisas; geralmente com 1 

fosseta apical; faixa escura (preta) cruzando a região do quadrado e que denota um “X” no 

dorso da cabeça: inicia-se nas margens laterais das temporais e segue pela lateral da cabeça, 

arqueando-se pela comissura da boca ou em uma escama após a comissura e termina na 

lateral do pescoço ou um pouco mais ventralmente (ausente ou reduzida em Tachymenis 

trigonata; mais grossa em Tachymenis ocellata); labiais com fundo predominantemente claro, 

com faixas grossas ou manchas embaixo do olho (Figura 49). Hemipênis apresenta lobos 

longos com espinhos longos no capítulo, espinhos ao longo do corpo de mesmo tamanho, 

constrição marcada entre corpo e base, e sulco espermático dividido na região mediana do 

corpo hemipeniano (clado “peruviana”: Tachymenis peruviana, Ta.trigonata e Ta. ocellata); 

ou os lobos curtos, com predominância de cálices papilados, espinhos da primeira fileira do 

corpo ligeiramente maiores, e sulco dividido na base do capítulo (clado “chilensis”: 

Tachymenis attenuata e Ta. chilensis). Extremidade distal do rostrum do osso 

parabasisfenóide reta (Figura 27b). 

Lista de espécies: Tachymenis attenuata Walker, 1945; Tachymenis chilensis (Schlegel, 

1837); Tachymenis ocellata (Duméril, Bibron & Duméril, 1854) nov. comb.; Tachymenis 

peruviana Wiegmann, 1835; Tachymenis tarmensis Walker, 1945 e Tachymenis trigonata 

(Leybold, 1873) nov. comb. 

 
Tachymenis attenuata Walker, 1945 (Figuras 2 e 3)  

1943 Tachymenis peruviana Schmidt & Walker, Zool. Ser. Field. Mus. Nat. Hist., 24; 290 

(part.). 

1945 Tachymenis attenuata attenuata Walker, Bull. Mus. Comp., 96: 24. 

1945 Tachymenis attenuata boliviana Walker, Bull. Mus. Comp., 96: 26. 

Holótipo: FMNH 40071 (Figura 2). 

Localidade tipo: Departamento de Incachaca, Cochabamba, Bolívia. 
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Diagnose: Diferencia-se das outras espécies do gênero pela maior contagem de SC (59-75 

em machos, 63-65 fêmeas), maior número de dentes maxilares (8 a 15), 1 ou 2 pré-oculares 

(Apêndice 7, Tabela 4). Hemipênis com lobos curtos, ocupados por cálices papilados 

profundos, alguns espinulados na base do capítulo; corpo hemipeniano com cinco fileiras de 

espinhos que aumentam sutilmente em direção à base, primeira fileira com oito ou nove 

espinhos maiores (Figura 50). 

Distribuição geográfica e comentários sobre a localidade tipo: Em um trabalho anterior 

à sua revisão de 1945, Walker afirma que os espécimes FMNH 40071 e 40072 (Ta. attenuata 

attenuata), anteriormente números 68 e 70 da Universidade de Arequipa, respectivamente, e 

FMNH 40070 (Tachymenis peruviana), anteriormente número 61, também da Universidade 

de Arequipa, foram coletados pelo sr. Juan Perea, sem outras informações (Schimdt & 

Walker, 1943a). Nesse mesmo trabalho, os autores afirmam que Ta. peruviana não foi 

encontrada no Peru abaixo dos 8000 pés (aproximadamente 2000 m) e, portanto, aparente 

confinada acima da zona tropical (Schimdt & Walker, 1943a, p.291). Logo, os autores 

consideraram que os registros do departamento de Madre de Dios, Peru, poderiam referir-se à 

cadeia de montanhas na porção sudoeste do departamento (vale do Lago Titicaca ou 

Urubamba) e, portanto, concluem que a ocorrência da espécie em terras baixas é duvidosa 

(Schimdt & Walker, 1943a). Dois anos mais tarde, Walker (1945) menciona que os espécimes 

FMNH 40070 e FMNH 40073-78 de Ta. peruviana são também do departamento de Madre 

de Dios e supõe que o exemplar FMNH 40071 seja também desse departamento. Esta 

contradição seria suficiente para questionar os registros de Madre de Dios. Contudo, no 

catálogo do FMNH, os registros de coleta dos espécimes FMNH 40073, 40074 e 40075 são 

de Arequipa, Peru, e a procedência dos espécimes FMNH 40076, 40077 e 40078 é informada 

apenas como “Peru”. Ao mesmo tempo, os números anteriores e subsequentes à esses (FMNH 

40066-69, 40079-80) são de Madre de Dios, o que poderia ser indicativo de um erro de 

etiquetagem entre espécimes consecutivos.  
O problema de Madre de Dios nos exemplares provenientes da Universidade de Arequipa 

repete-se também para outras espécies. No catálogo de Schmidt & Walker (1943a), as 

Phylodryas (Dromicus) chamissonis da região de Madre de Dios são admitidas como 

indistinguíveis das formas presentes na região costeira do Peru, e os autores ratificam a 

possiblidade de erro na informação da localidade (Schimdt & Walker, 1943a, p. 284). De fato, 

em uma publicação seguinte que trata das serpentes peruanas das regiões costeiras, Schmidt & 

Walker (1943b) reafirmam que as espécies costeiras da Universidade de Arequipa registradas 

para Madre de Dios parecem ser dados errôneos. 
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Dessa maneira, considerando o cenário provável de que os registros de Madre de Dios 

foram um erro propagado por Walker, a distribuição de Ta. attenuata é corrigida para 

abranger somente as regiões de altitudes elevadas da Bolívia, departamento de Cochabamba 

(2.500 m) e Santa Cruz, e do centro-sul do Peru, com registro para Oxapampa, departamento 

de Pasco. Da mesma forma, o registro de Ta. peruviana para Madre de Dios também é 

desconsiderado (localidade tipo in error) e essa espécie é diagnosticada como restrita à 

regiões de altitudes elevadas (em geral maiores do que 2000 m) (Figura 51). 

 

Tachymenis chilensis (Schlegel, 1837) (Figuras 52 e 53) 
1837 Coronella chilensis Schlegel, Essai Physion. Serpens, 2: 70. Localidade tipo: Chile. 

1854 Dipsas chilensis Duméril & Bribon, Erp. Gén., 7: 1159 (part.). 

1854 Tachymenis chilensis Girard, Proc. Acad. Nat. Sci. Phila., 1854: 226. 

1863 Mesotes chilensis Jan, Arch. Zool. Anat. Fisiol.: 306 (part.). 

1896 Tachymenis peruviana Boulenger, Cat. Sn. Brit. Mus., 18: 118 (part.). 

1898 Tachymenis peruviana catenata, Tachymenis peruviana vittata, Tachymenis 

peruviana var. coronellina Werner, Zool. Jahrb., 4: 259. 

1899 Coronella chilensis - Philippi, Ann. Univ. Chile, 104: 718. 

1899 Coronella leucognatha Philippi, Ann. Univ. Chile, 104: 720. 

1916 Coronella lepida Philippi (in Quijada), Bol. Mus. Nac. Hist. Nat. Chile: 46-47 

(nomen nundun). 

1916 Coronella concolor, Coronella atrovittata Philippi (in Quijada), Bol. Mus. Nac. Hist. 

Nat. Chile: 47. 

1945 Tachymenis chilensis assimilis, Tachymenis chilensis chilensis, Tachymenis chilensis 

melanura Walker, Bull. Mus. Comp., 96: 32 e 35.  

1961 Tachymenis peruviana assimilis, Tachymenis peruviana melanura Donoso-Barros, 

Copeia, 4: 487. 

1962 Tachymenis peruviana chilensis Donoso-Barros, Not. Mens. Mus. Nac. Hist. Nat. 

Chile, 6: 1. 

1970 Tachymenis peruviana assimilis, Tachymenis peruviana chilensis Peters & Orejas-

Miranda, Catalogue of Neotropical Squamata. Part 1: 291. 

1973 Tachymenis chilensis chilensis Ortiz, Bull. Mus. Nat. Hist. Nat.,146: 1035. 

1973 Tachymenis chilensis coronellina Ortiz, Bull. Mus. Nat. Hist. Nat.,146: 1036. 

Holótipo: ?; Síntipos: RMNH 150A-150B (examinados por imagem). 

Localidade tipo: Chile. 
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Diagnose: difere-se de todas as outras espécies do gênero pela combinação dos caracteres: 

indivíduos com cauda mais curta que os das demais espécies, 4 a 7 dentes maxilares, 7 SL e 2 

escamas pré-oculares (Tabela 4, Apêndice 7). 

Comentários: Seguindo o item 4.1.1c, duas subespécies são historicamente reconhecidas, 

diagnosticadas principalmente pelo padrão de coloração. Tachymenis chilensis chilensis 

(Schlegel, 1837) apresenta coloração dorsal com duas linhas longitudinais paravertebrais mais 

escuras (ocupando aproximadamente uma escama), demarcando uma linha clara na fileira 

vertebral, seguidas de duas faixas mais grossas de cada lado do corpo (ocupando duas ou três 

escamas), e com as quatro primeiras fileiras de escamas dorsais mais escuras de cada lado do 

corpo. Hemipênis apresenta cinco ou seis fileiras transversais de espinhos no corpo, 

aumentando de tamanho em direção à base, e sete a oito espinhos aumentados na primeira 

fileira da base do corpo (Figura 52). 

Já Tachymenis chilensis coronellina Werner, 1898 diferencia-se pelas duas faixas 

longitudinais paravertebrais grossas de coloração marrom escuro (ocupando 2-3 fileiras de 

escamas) e faixa vertebral mais clara, formando ocelos claros em alguns indivíduos (Figura 

53). O hemipênis apresenta cálices por quase a metade do comprimento total do hemipênis, 

quatro a cinco fileiras de espinhos transversais no corpo, que aumentam de tamanho em 

direção à base, primeira fileira do corpo com seis ou sete espinhos aumentados e mais dois 

espinhos claramente maiores na base do corpo da face sulcada (Figura 53). 
Distribuição geográfica: Distribuição ampla no Chile, desde áreas litorâneas à regiões 

mais elevadas (cerca de 1500 m). Ocorre na região litorânea da Patagônia Chilena, nas 

províncias de Aysén e Osorno, na cidade de Concepción, também no litoral chileno, na região 

metropolitana de Santiago, região de Los Lagos, região del Maule e del Biobío; regiões de 

Antofogasta, Coquimbo, Valparaiso e região central do Chile. Na Argentina ocorre nas 

províncias de Catamarca, Chubut, Néuquen (Patagônia Argentina) e Río Negro (Figura 54). 

 

Tachymenis ocellata (Duméril, Bibron & Duméril, 1854) nov. comb. (Figura 55) 
1854 Tomodon ocellatum Duméril, Bibron & Duméril, Erp. Gén., 7: 938. 

1896 Tomodon ocellatus Boulenger, Cat. Sn. Brit. Mus., 3: 121. 

Holótipo: RMNH 235. 

Localidade tipo: Brasil. 

Diagnose: 19/19/15 ou 17 dorsais lisas, 7 SL altas, 1 pré-ocular, pupila circular, redução 

no osso maxilar e no número de dentes maxilares (3 a 6) (Tabela 4). Padrão de coloração 

formado por 34 a 56 pares de ocelos marrom escuro paravertebrais, de cada lado de uma linha 
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branca vertebral, das parietais até a cauda (Figura 55). Apresenta dois pontos pretos na 

mucosa oral, região anterior do palatino. Glândula infralabial muito desenvolvida em relação 

aos outros membros da tribo, e dentes do dentário sulcados (mais evidente nos primeiros 

dentes) (Figura 56). Hemipênis caracterizado por lobos longos, sem cálices e com espinhos 

longos por todo o capítulo, divisão do sulco espermático no meio do corpo e constrição 

evidente entre base e corpo hemipeniano (Figura 55). 

Distribuição geográfica: ocorre somente na porção sul do Rio Grande do Sul; na 

Argentina, Paraguai e Uruguai. Na Argentina foram analisados exemplares das províncias de 

Buenos Aires, Córdoba, Corrientes e Entre Ríos (Figura 57).  

 

Tachymenis peruviana Wiegmann, 1835 (Figura 58) 
1837 Coronella chilensis Schlegel, Essai Physion. Serpens, 2: 70 (part.). 

1854 Dipsas chilensis Duméril, Bribon & Duméril, Erp. Gén., 7: 1159 (part.). 

1863 Psammophylax assimilis Jan, Arch. Zool. Anat. Fisiol.: 309. 

1901 Tachymenis peruviana var. dorsalis Werner, Ab. Ber. Kon. Zool. Ant.-Eth. Mus. 

Dresden, 9(2): 8. Localidade tipo: Bolivia. 

1896 Tachymenis peruviana – Boulenger, Cat. Sn. Brit. Mus., 3: 118 (part.). 

1915 Leimadophis andiculus Barbour, Proc. Biol. Soc. Was., 28: 149. Localidade tipo: 

Huispang, Peru. 

1945 Ophis peruviana Tschudi, Unter. Fauna Peruana, Herp. (nomen nundun) 

1945 Tachymenis peruviana Walker, Bull. Mus. Comp., 96: 14.  

1962 Tachymenis peruviana peruviana Donoso-Barros, Not. Mens. Mus. Nac. Hist. Nat. 

Chile, 6(66):1. 

1981 Tachymenis peruviana yutoensis Miranda & Couturier, Mus. Arg. Cienc. Nat. Zool., 

10: 79. Localidade tipo: Yuto, Jujuy, Argentina. 

Holótipo: ZMB 2687 (examinado por imagem). 
Comentários sobre a série tipo: Na revisão de Ta. peruviana e espécies afins Walker 

(1945) designa cinco topótipos para Ta. peruviana: AMNH 36155, FMNH 34259, USNM 

109015, 109016, 109017, porém, não menciona nada sobre um exemplar tipo. A descrição de 

Ta. peruviana por Wiegmann foi baseada nas coletas do botânico F.J.Meyen, que em 1834 

tornou-se professor associado da Universidade de Berlim (Universidade Humboldt de 

Berlim). Ao contatar a curadoria da coleção herpetológica do Museu da Universidade de 

Berlim (Museum für Naturkunde) foi constatado que o tipo associado à descrição de 

Wiegmann estava disponível e, portanto, é aqui referido como o holótipo de Ta. peruviana.  
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Comentários sobre a localidade tipo: Walker (1945) definiu a cidade de Puno, 

departamento de Puno, Peru, como a localidade tipo de Ta. peruviana, uma vez que tal cidade 

é mencionada pelo coletor, F.J.F. Meyen em sua viagem pela América do Sul, de 1830 a 1832 

(Walker, 1945). Contudo, no diário de viagens de Meyen, há uma descrição detalhada do 

trajeto percorrido pelo coletor (Meyen, 1834). O diário menciona que, após deixar o Chile, 

Meyen foi para Tacna, Peru, percorrendo a cadeia oeste dos Andes e passando pela passagem 

de “Las Gualillas” para o lago Titicaca, próxima da vila Llave (provavelmente no Distrito de 

Juli, uma das províncias de Chucuito, Puno). Em seguida, Meyen seguiu ao longo da margem 

oeste do Lago para a cidade de Puno, e retornou à costa passando por Arequipa, pela 

passagem de “Altos de Toledo”, chegando por fim ao Porto de Islay, Província de Islay, 

região costeira de Arequipa, Peru (Meyen, 1834). Walker (1945) também mencionou que “os 

espécimes de Puno concordam muito bem com a figura e descrição do tipo (Walker, 1945, p. 

15). Entretanto, espécimes de Potosí (Bolívia), de Cuzco, Apurimac e Arequipa (Peru) 

também correspondem ao padrão de coloração do holótipo.  

A restrição da localidade tipo à Puno parece inadequada, já que Meyen percorreu diversas 

outras localidades, nos Departamentos de Puno, Tacna e Arequipa, e a exata localidade de 

coleta nunca foi especificada por Wiegmann. Assim, a localidade tipo de Ta. peruviana é aqui 

ampliada para abranger a porção sul do Peru, incorporando os departamentos de Puno, 

Moquegua, Tacna e Arequipa, localidades percorridas pelo coletor. 

Diagnose: padrão de coloração com algumas escamas dorsais bordeadas de negro esparsas 

pelo corpo, geralmente apresentando ocelos brancos na região vertebral; 19 dorsais lisas, uma 

pré-ocular, 8 SL e 9 IL (Tabela 4). Padrão hemipeniano característico: lobos longos cobertos 

por cálices espinulados com espinhos longos; espinhos no corpo do hemipêns de mesmo 

tamanho, distribuídos homogeneamente, e com 17 a 26 espinhos na primeira fileira; 

constrição acentuada por uma área nua entre base e corpo do hemipênis e divisão do sulco 

espermático  na metade do corpo (Figura 58). 

Distribuição geográfica: Ao contrário de Ta. chilensis, Ta. peruviana está restrita à 

altitudes maiores que 2.000 m (variação de 2.075 a 4.447 m) em localidades do Peru 

(Departamentos de Apurimac, Arequipa, Ayacucho, Carabaya, Cuzco, Moquegua, 

Huancavelica, Puno e Tacna), Bolívia (Departamento de La Paz, Potosí e Cochabamba), norte 

do Chile (regiões de Antofogasta e Tarapacá), e noroeste da Argentina (províncias de Jujuy, 

Catamarca, Mendonza, Salta e Tucumán) (Figura 51).  
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Tachymenis tarmensis Walker, 1945 (Figura 59) 
1945 Tachymenis peruviana Walker, Bull. Mus. Comp., 96: 21 (part.).  

Holótipo: FMNH 5698 (Figura 59). 

Localidade tipo: Tarma, Junin, Peru. 

Diagnose: Espécie de menor tamanho dentro do gênero, com CRC máximo de 321 mm, 

fosseta apical ausente, 135 a 154 VE, 53 a 58 SC, 8 SL, 8 ou 9 IL, 1 pré-ocular, 6 a 12 dentes 

maxilares pré-diastemais (Tabela 4). Coloração cinza escura (melânica), podendo ocorrer um 

escurecimento ventral em direção à cauda; ventre com coloração uniforme, podendo aparecer 

linhas longitudinais muito sutis somente no começo das escamas ventrais; supralabiais com 

fundo cinza escuro e alguns pontos pretos. Não há dados sobre caracteres hemipenianos. 

Comentários: Somente o holótipo era conhecido. Outros dois exemplares (MUSM 31152 

e AMNH 117734) analisados parecem encaixar-se na descrição de Ta. tarmensis, 

especialmente pela coloração mais escura (quase melânica) e menor tamanho (AMNH 

117734 é uma fêmea grávida com CRC 243 mm). As contagens de ventrais e subcaudais, e o 

número de dentes maxilares aparentemente inserem-se entre o espectro de variação de Ta. 

attenuata e as outras espécies do gênero (Apêndice 7, Tabela 4). A coloração encontrada nos 

referidos exemplares justifica a classificação dos mesmos como outra espécie, diferente de 

qualquer outra Tachymenis.  
Distribuição geográfica: somente conhecida para a região central do Peru, nas regiões de 

Junin e Pasco (Figura 51). 

 

Tachymenis trigonata (Leybold, 1873) nov. comb. (Figura 60)  
1873 Pelias trigonatus Leybold, Excursión Pampas Argentinas, Hojas de mi diário: 82. 

Localidade tipo: Mendonza, Argentina 

1896 Pseudotomodon mendozinus Koslowsky, Rev. Mus. La Plata, 7: 455. Localidade 

tipo: Departamento 25 de Mayo, Mendonza, Argentina 

1897 Pseudotomodon crivellii Peracca, Bol. Mus. Zool. Anat. Comp. Univ. Torino, 12 

(278):1. Localidade tipo: Las Chimbas, 90km nordeste de San Luis, Argentina. 

1929 Tomodon ocellatus trigonatus Amaral, Mem. Inst. Butantan, 4: 102. 

1970 Pseudotomodon trigonatus - Bailey, Peters & Orejas-Miranda, Catalogue of 

Neotropical Squamata. Part 1: 256.  

Holótipo: MLP 1677 (examinado). 

Localidade tipo: Estancia Los Aguirres, Departamento San Carlos, Mendoza, Argentina 

(Scrocchi, 1997). 
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Diagnose: 17/17/15 fileiras de escamas dorsais lisas, 2 pré-oculares e 35 a 48 ocelos 

marrom escuros nas fileiras paravertebrais e vertebral (Tabela 4, Figura 60). Hemipênis com 

lobos longos, cobertos por cálices pequenos e espinulados, com espinhos longo; 7 a 9 fileiras 

de espinhos de mesmo tamanho distribuídas no corpo do hemipênis; primeira fileira com 20 a 

22 espinhos; constrição entre base e corpo (não tão acentuada como em Ta. peruviana); 

divisão do sulco espermático na região medial do hemipênis (Figuras 58 e 60). 

Distribuição geográfica: espécie endêmica da Argentina, nas províncias de Buenos Aires, 

Catamarca, Chubut, Córdoba, La Pampa, La Rioja, Mendonza, Néuquen, San Juan, San Luis 

e Tucumán (Figura 57). 

 

e. Gênero Novo 1 

Gen. Nov. 1 (Figura 61) 
1834 Tachymenis Wiegmann, N. Acta. Ac. Leop. Carol., 17: 252. 

Espécie tipo: Tachymenis affinis Boulenger, 1896 

Sinapomorfia: Nenhuma sinapomorfia morfológica foi recuperada para todas as árvores 

mais parcimoniosas, contudo as seguintes características foram consideradas diagnósticas e 

recuperadas para algumas árvores mais parcimoniosas: 17 dorsais no meio do corpo, fosseta 

apical ausente, linha longitudinal na lateral do corpo presente, cálices grandes na face 

assulcada do hemipênis restritos ao capítulo, borda anterior da lâmina transversal do nasal 

regular (sem ângulos ou reentrâncias), margens anteriores laterais do parietal bordeiam 

margens posteriores dos frontais, e processos pterigóideos do palatino de mesmo tamanho.  
Valor de suporte: 100/65/25/28 

Diagnose: gênero monotípico caracterizado por 17/17/15 fileiras de escamas dorsais lisas, 

fosseta apical ausente, uma pré-ocular, 7 a 13 dentes maxilares, 10 a 16 dentes no dentário 

(Tabela 4). Hemipênis com cálices espinulados por quase todo o capítulo, exceto nos ápices 

(com cálices papilados) (Figura 61).  
Lista de espécies: Gen. Nov. 1 affinis (Boulenger, 1896).  

 
Gen. Nov. 1 affinis (Boulenger, 1896) nov. comb. (Figura 61)  

1896 Tachymenis affinis Boulenger, Cat. Sn. Brit. Mus., 3: 119.  

Holótipo: BMNH 1946 (Figura 60). 

Localidade tipo: Muña, Departamento de Huánuco, Peru. 

Diagnose: mesma diagnose do gênero. 
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Distribuição geográfica: Até o presente, registrada apenas no Peru, nos Departamentos de 

Arequipa e Huánuco, distritos de Chinchao e Huaylapampa (Figura 51). 

 

f. Gênero Thamnodynastes Wagler, 1830 (Clado 2 da Figura 40)  
Thamnodynastes Wagler, 1830  

1830 Dryophylax Wagler, Nat. Syst. Amphib.: 181. Espécie tipo: Coluber nattereri Mikan, 

1820 (part.). 

1858 Thamnodynastes - Günther, Cat. Colub. Snak. Brit. Mus.: 164 (part.). 

1863 Mesotes Jan, Arch. Zool. Anat. Fisiol.: 306 (part.). 

1886 Thamnodynastes – Boulenger, Ann. Mag. Nat. Hist, serie 5, 18: 436 (part.). 

1929 Dryophylax - Amaral, Mem. Inst. Butantan, 4: 102 (part.).  

1935 Thamnodynastes – Parker, Proc. Zool. Soc., 1935: 524. 

Espécie tipo: Coluber pallidus Linnaeus, 1758 

Sinapomorfia: Glândula de Harder completamente encoberta pela musculatura adutora e 2 

pré-oculares. Para algumas árvores mais parcimoniosas também foram recuperadas como 

sinapomorfias as seguintes características: 17 dorsais no meio do corpo, linhas ventrais 

longitudinais contínuas, espinhos do corpo do hemipênis de mesmo tamanho, algumas fibras 

da musculatura adutora conectadas à glândula de Duvernoy, articulação frontal-parietal 

paralela e cristas dorso-laterais do parietal desaparecem nas margens distais do parietal. 
Valor de suporte: 98/76/66/- 
Sinapomorfia putativa: maior número de subcaudais dentro da tribo, com uma média de 

87 SC (máximo de 109 e mínimo de 73).  
Diagnose: Dorsais lisas ou quilhadas em 17 fileiras (19 em Th. longicaudus); espécies com 

menor número de dorsais perto da cloaca entre todas da tribo (11 ou 13); fosseta apical 

ausente (exceto Th. lanei); escama loreal alta; nasal inteira (secundariamente semi-dividida 

em alguns exemplares); 2 pré-oculares (exceto Th. pallidus); mais do que 70 SC (Tabela 4). 

Coloração de fundo das labiais clara com pequenos pontos pretos que podem formar manchas 

circulares com as bordas mais escuras, e faixa pós-ocular com as bordas mais escurecidas 

(exceto em Th. sertanejo); linhas ventrais longitudinais marrom claro bem definidas e 

contínuas (ausente em Th. sertanejo); divisão das linhas ventrais em Th. longicaudus e Th. 

pallidus (com as bordas mais escuras); faixa horizontal marrom que se inicia na escama nasal 

e segue até após a comissura da boca, cruzando também o olho horizontalmente (íris clara 

com faixa preta ou cinza escura que cruza a pupila) (Figura 11). Hemipênis unilobado ou 

fracamente bilobado, capítulo muito curto, sulco espermático divide-se na base do capítulo e 
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desemboca em uma área nua em formato de “Y” (podendo ser alargada em Th. pallidus); 

espinhos no corpo hemipeniano de mesmo tamanho; constrição bem demarcada entre a base e 

o corpo; espinhos por toda a base, de mesmo tamanho dos espinhos do corpo (Figs. 61, 63, 64 

e 65).  

Lista de espécies: Thamnodynastes lanei Bailey, Thomas & Silva Jr. 2005; 

Thamnodynastes longicaudus Franco, Ferreira, Marques & Sazima 2003; Thamnodynastes 

pallidus (Linnaeus, 1758); Thamnodynastes sertanejo Bailey, Thomas & Silva Jr. 2005 e uma 

espécie ainda não descrita, sem linhas ventrais e com padrão de coloração similar à Th. 

sertanejo, proveniente da Bacia Amazônica da Colômbia e Peru. 

  

Thamnodynastes lanei Bailey, Thomas & Silva Jr. 2005 (Figura 62) 
2002 Thamnodynastes sp. 3 Franco & Ferreira, Phyllomedusa, 1: 69. 

Holótipo: UMMZ 109081 (examinado por imagem). 

Localidade tipo: Salobra, Mato Grosso do Sul, Brasil. 

Diagnose: 15 fileiras de escamas dorsais perto da cloaca, com quilha acentuada (evidente a 

olho nu) em 11 a 13 fileiras, 2 fossetas apicais, 2 pré-oculares (Tabela 4) e faixa pós-ocular 

terminando na comissura da boca ou uma escama após a comissura. Hemipênis com 

constrição entre base e corpo hemipeniano bem demarcada por área nua larga, lobos mais 

desenvolvidos do que as outras espécies do gênero (Figura 62). 

Distribuição geográfica: Distribuição ampla na América do Sul, ocorrendo na região 

Centro-Oeste do Brasil (estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul), até a região 

Amazônica (estados do Amazonas, Amapá, Pará e Rondônia), alcançando também as 

províncias de Corrientes e Formosa na Argentina e os Departamentos de Beni, Santa Cruz e 

Pando na Bolívia (Figura 63). Bailey et al. (2005) citam um registro para Loreto, Peru, e 

Paraguai; contudo a identidade destes exemplares não pôde ser confirmada. 

 

Thamnodynastes longicaudus Franco, Ferreira, Marques & Sazima 2003 (Figura 64) 
2001 Thamnodynastes sp. 2 – Marques et al., Serpentes da Mata Atlântica - guia ilustrado: 

152. 

2002 Thamnodynastes sp. 4 - Franco & Ferreira, Phyllomedusa, 1: 69. 

Holótipo: IBSP 59545 (examinado e ilustrado em Franco et al., 2003). 
Localidade tipo: São Lourenço da Serra, São Paulo, Brasil. 
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Diagnose: escamas dorsais lisas em 19/19/13 fileiras, sem fosseta apical, nasal inteira ou 

semi-dividida, 2 pré-oculares, corpo esguio, mais de 100 SC (Tabela 4), e cinco a seis 

manchas escuras no primeiro terço da região dorsal do corpo.  

Distribuição geográfica: restrita para a Serra do Mar, nos estados de São Paulo, Rio de 

Janeiro e Espírito Santo (Figura 63). 

 

Thamnodynastes pallidus (Linnaeus 1758) (Figura 65) 
1758 Coluber pallidus Linnaeus, Sys. Nat., 10ed: 221. Localidade tipo: “Indiis”. 

1787 Coluber strigilis Thunberg, Mus. Nat. Acad. Upsaliensis, 2: 22. 

1820 Coluber nattereri Mikan, Delect. Faun. Flor. Braz. (part.). 

1824 Natrix punctatissima Wagler, in Spix, Sp. Nov. Serp. Bras.: 39. Localidade tipo: 

Bahia, Brasil. 

1830 Thamnodynastes punctatissimus - Wagler, Wagler, Nat. Syst. Amphib.: 182. 

1858 Thamnodynastes punctatissimus - Günther, Cat. Colub. Snak. Brit. Mus.: 164. 

1896 Thamnodynastes strigilis – Lönnberg, (part.). Bih. Koe. Sv. Vet.-Akad. Hand., 22. 

1899 Thamnodynastes punctatissimus - Andersson, Bih. Koe. Sv. Vet.-Akad. Hand., 24: 

17. 

1926 Thamnodynastes nattereri, Thamnodynastes punctatissimus, Thamnodynastes 

strigilis - Amaral, Rev. Mus. Paulista, 14: 17 (part.). 

1929 Dryophylax pallidus pallidus Amaral, Mem. Inst. Butantan, 4: 102.  

1940 Dryophylax strigilis - Brongersma, Studies Fauna Curaçao, Aruba, Bonaire and the 

Venezuelan Islands: 128 (part.). 

1970 Thamnodynastes pallidus - Peters & Orejas-Miranda, Catalogue of Neotropical 

Squamata. Part 1: 300.  

2005 Thamnodynastes strigilis - Bailey, Thomas & Silva Jr, Phyllomedusa, 4: 85. 

Holótipo: ZMUU 292 (neótipo designado por Bailey et al., 2005). 

Localidade tipo: sem localidade. 
Comentários taxonômicos: Bailey et al. (2005) designaram o lectótipo de Coluber 

strigilis (ZMUU 292) como o neótipo de Th. pallidus, com base na afirmação de Lönnberg 

(1896) de que o tipo estaria perdido. Contudo, os autores ignoraram o trabalho de Andersson 

(1989), o qual confirmou a existência do holótipo em sua revisão do material tipo de 

Linnaeus.  

Diagnose: dorsais lisas em 17/17/13 fileiras, fosseta apical ausente, uma escama pré-

ocular, nasal inteira, escama cloacal inteira (secundariamente dividida), maior número de 
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dentes entre as espécies do gênero (9 a 16 dentes maxilares pré-diastemais e até 22 dentes no 

dentário) (Tabela 4). Par de linhas longitudinais na borda externa da escama ventral divide-se 

em duas linhas na região da 50ª-70ª escama ventral, com seu contorno mais escuro (Figura 

65), e faixa pós-ocular bordeada de preto, terminando em até 4 escamas após a comissura da 

boca (Figura 11).  

Distribuição geográfica: Espécie restrita a áreas florestadas, com uma distribuição 

disjunta na Amazônia e Floresta Atlântica do Nordeste do Brasil (Nóbrega et al., 2016). Sua 

distribuição abrange os estados da Bahia, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Maranhão, Pará, 

Rondônia, Amazonas e Tocantins; e também em localidades da Bolívia, Colômbia, Guiana, 

Peru, Suriname e Venezuela (Figura 63).  

 

Thamnodynastes sertanejo Bailey, Thomas & Silva Jr. 2005 (Figura 66) 
2002 Thamnodynastes sp. 5 - Franco & Ferreira, Phyllomedusa, 1: 70. 

Holótipo: IBSP 26401 (exemplar não encontrado após o incêndio do Instituto Butantan, 

considerado como perdido). 
Localidade tipo: Caraíba, Bahia, Brasil. 

Diagnose: é prontamente diferenciada pela ausência das linhas ventrais longitudinais e 

manchas escuras evidentes nas labiais (Figura 66); além de corpo mais robusto, cabeça maior 

(largura média 12,9 mm; menos de 10 mm nas outras espécies do gênero), escamas dorsais 

largas (afiladas em Th. pallidus, Th. lanei e Th. longicaudus), duas pré-oculares, fosseta 

apical ausente (Tabela 4), hemipênis com bilobação muito sutil e com 25 a 27 espinhos não 

aumentados na primeira fileira de espinhos do corpo (Figura 66). 

Distribuição geográfica: ocorre na Caatinga, nos estados da Bahia, Pernambuco, divisa 

entre Alagoas e Sergipe, Rio Grande do Norte, Ceará e Paraíba, até o norte de Minas Gerais 

(Figura 63). Apresenta um registro de distribuição disjunta, no município de Anchieta, na 

costa do estado do Espírito Santo (MZUSP 4433).  
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g.  Gênero Dryophylax Wagler, 1830 (clado 6 da Figura 40) 
Dryophylax Wagler, 1830 status revalidado 

Espécie tipo: Coluber nattereri Mikan, 1820 

1830 Dryophylax Wagler, Nat. Syst. Amphib.: 181. 

1858 Thamnodynastes - Günther, Cat. Colub. Snak. Brit. Mus.: 164 (part.). 

Sinapomorfia: não há sinapomorfia morfológica conhecida. 
Valor de suporte: 100/88/45/- 
Diagnose: 19/19/15 fileiras de dorsais levemente quilhadas, secundariamente lisas ou com 

quilha acentuada (exceto Dryophylax chimanta e Dryophylax duida, ambas com 17 dorsais), 1 

fosseta apical, cloacal dividida, 8 SL e 9 IL, 1 pré-ocular e 2 pós-oculares. Hemipênis 

geralmente fracamente bilobado, com lobos curtos; capítulo composto por cálices espinulados 

e papilados; constrição entre base e corpo hemipeniano ausente ou muito sutil; terminação dos 

sulcos espermáticos geralmente em uma pequena área expandida em cada lobo. Linha 

longitudinal lateral do corpo presente; processo conchal do pré-frontal desenvolvido (Figura 

29b); comprimento do processo maxilar medial do ectopterigoide até duas vezes maior do que 

o processo lateral (Figura 31b) e articulação maxilar-ectopterigóide alinhada com palatino-

pterigóide (Figura 30c). 

Lista de espécies: Dryophylax almae (Franco & Ferreira, 2002) nov. comb., Dryophylax 

chaquensis (Bergna & Alvarez, 1993) nov. comb., Dryophylax chimanta (Roze, 1958) nov. 
comb., Dryophylax corocoroensis (Gorzula & Ayarzagüena, 1995) nov. comb., Dryophylax 

dixoni (Bailey & Thomas, 2007) nov. comb., Dryophylax duida (Myers & Donnelly, 1996) 

nov. comb., Dryophylax gambotensis (Pérez-Santos & Moreno, 1989) nov. comb., 
Dryophylax marahuaquensis (Gorzula & Ayarzagüena, 1995) nov. comb., Dryophylax 

nattereri (Mikan, 1820) nov. comb., Dryophylax paraguanae (Bailey & Thomas, 2007) nov. 
comb., Dryophylax phoenix (Franco, Trevine, Montingelli & Zaher, in press) nov. comb., 

Dryophylax ramonriveroi (Manzanilla & Sanchez, 2005) nov. comb., Dryophylax sp. 1 nov. 
comb., Dryophylax sp. 2 nov. comb., Dryophylax yavi (Myers & Donnelly, 1996) nov. 

comb. 
Comentários: Thamnodynastes corocoroensis, Th. duida, Th. marahuaquensis, Th. yavi 

são tentativamente alocadas também no gênero Dryophylax, buscando manter a estabilidade 

taxonômica das propostas nomenclaturais apresentadas. Apesar das mesmas não terem sido 

incluídas nas análises filogenéticas por ausência de material, as características morfológicas 

delas correspondem ao padrão das outras espécies de Dryophylax.  
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Dryophylax almae (Franco & Ferreira, 2002) nov. comb. (Figura 67) 
2002 Thamnodynastes almae Franco & Ferreira, Phyllomedusa, 1: 60. 

Holótipo: IBSP 52135 (Figura 67). 

Localidade tipo: UHE Luis Gonzaga, Rodelas, Bahia, Brasil. 

Diagnose: 19/19/15 fileiras de dorsais fracamente quilhadas, quilhas em 9 a 15 fileiras,  

nasal inteira, dividida ou semi-dividida; até 10 dentes maxilares e até 14 dentes no dentário 

(Tabela 4). Corpo mais robusto, largura média da cabeça 11,8 mm (Apêndice 7). Hemipênis 

com cálices grandes, que podem alcançar até metade do corpo; cinco a oito fileiras de 

espinhos no corpo hemipeniano que aumentam em direção à base, 1ª fileira com 8 a 10 

espinhos maiores (Figura 67).  

Distribuição geográfica: restrita à região Nordeste do Brasil, ocorrendo em áreas de 

Caatinga (semiárido) nos estados da Bahia, Pernambuco, Paraíba e divisa de Alagoas e 

Sergipe (UHE Xingó) (Figura 68), além de registros para o Rio Grande do Norte (Jorge & 

Freire, 2011) e Ceará (Joventino et al., 2009).  

 

Dryophylax chaquensis (Bergna & Alvarez, 1993) nov. comb. (Figura 69) 
1993 Thamnodynastes chaquensis Bergna & Alvarez, Facena, 10: 5. 

Holótipo: UNNEC 00339 (examinado). 

Localidade tipo: Departamento San Fernando, Província Chaco, Argentina. 

Diagnose: corpo robusto com 19/19/15 dorsais quilhadas, e quilhas fracas em 7 a 15 

fileiras de dorsais (Tabela 4). Duas linhas ventrais longitudinais descontínuas, formadas por 

pequenas manchas marrons concentradas na porção distal de cada escama ventral, denotando 

um padrão com escurecimento ventral em direção à cloaca (Figura 69). 

Distribuição geográfica: Regiões de chaco na América do Sul Central, com registros para 

o Pantanal do Brasil (Mato Grosso e Mato Grosso do Sul), nas províncias de Buenos Aires, 

Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa e Salta, Argentina; nos departamentos de Tarija e 

Santa Cruz, Bolívia; e em Asunción, Paraguai (Figura 70). Segundo Carrera et al. (2012) não 

ocorre no Uruguai. 

 

Dryophylax chimanta (Roze, 1958) nov. comb. (Figura 71) 
1958 Thamnodynastes chimanta Roze, Acta. Biol. Venez., 2: 305. 

1970 Thamnodynastes chimanta Peters & Orejas-Miranda, Catalogue of Neotropical 

Squamata. Part 1: 300. 

Holótipo: FMNH 74042; Parátipo: FMNH 74044 (examinado). 
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Localidade tipo: Tepui Chimanta , Bolívar, Venezuela (2.200 m). 

Diagnose: 17 fileiras dorsais lisas no meio do corpo com fosseta apical ausente. Apresenta 

coloração melanizada, 1 ou 2 pré-oculares, 7 ou 8 SL, menor tamanho (menor variação de 

CRC em adultos: 247-327 mm), e menores contagens de ventrais entre as espécies do gênero 

(125-134) (Apêndice 7, Tabela 4). 

Distribuição geográfica: endêmica do Tepui Chimanta, Venezuela (Figura 72). 

 

Dryophylax corocoroensis (Gorzula & Ayarzagüena, 1995) nov. comb. (Figura 73) 
1995 Thamnodynastes corocoroensis Gorzula & Ayarzagüena, Publ. Asoc. Amigos 

Doñana, 6: 6. 

Holótipo: MHNLS 11376 (Figura 72). 

Localidade tipo: Tepui Corocoro (2150 metros), Bolívar, Venezuela. 

Diagnose: conhecida somente por seu holótipo (Apêndice 7, Tabela 4).  

Comentários: Pouca informação existe para esta espécie, porém o seu endemismo pontual 

em uma localidade isolada é um indício de que seja algo novo. Contudo, a possibilidade de 

que seja uma variação de coloração das espécies endêmicas dos tepuis (D. ceibae, D. 

Marahuaquensis e D. yavi) não é descartada. As únicas espécies restritas aos tepuis das quais 

pode ser facilmente diferenciada são Th. chimanta e T. duida, distintas pela menor contagem 

de dorsais (17 em ambas as últimas). Não existem dados de hemipênis. 

Distribuição geográfica: endêmica da localidade tipo. 

 

Dryophylax dixoni (Bailey & Thomas, 2007) nov. comb. (Figura 74) 
2007 Thamnodynastes dixoni Bailey & Thomas, Mem. Fund. La Salle Cienc. Nat., 166: 

13. 

Holótipo: TCWC 44896 (examinado por imagem); Parátipo: MBUCV 8153 (Figuras 4 e 

5). 

Localidade tipo: Hato La Guanota, 4 km oeste de San Fernando, Estado Apure, 

Venezuela. 
Diagnose: 19 dorsais lisas ou levemente quilhadas (quilhas fracas em 4 a 13 fileiras de 

dorsais) (Tabela 4). Coloração ventral homogeneamente mais clara (bege), com 4 linhas 

ventrais longitudinais não contínuas e mancha fraca em arco ao redor das mentonianas 

(Figura 74). Apresenta hemipênis muito característico dentro do gênero, longo e delgado, com 

capítulo curto e uma base longa, divisão do sulco espermático distal, na divisão dos lobos, e 

com pequenos espinhos no corpo e na base, todos de mesmo tamanho (Figura 74). 
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Distribuição geográfica: Ocorre nos estados de Arauca, Casanare, Madalegna e Vichada 

na Colômbia; e nas províncias de Amazonas, Anzoátegui, Apure, Bolívar, Cojedes, Guárico e 

Zulia na Venezuela (Figura 71). 

 

Dryophylax duida (Myers & Donnelly, 1996) nov. comb. (Figura 75) 
1996 Thamnodynastes duida Myers & Donnelly, Am. Mus. Novit., 3172: 48. 

Holótipo: AMNH 36608 (examinado somente por imagem, Figura 75). 

Localidade tipo: Cerro Duida, Amazonas, Venezuela (2015 m). 

Diagnose: Conhecida somente pelo holótipo (Apêndice 7). Distingue-se das outras 

espécies do gênero, exceto D. chimanta, pela contagem de dorsais em 17/17/15 fileiras lisas e 

temporais 3+3/2+3. De D. chimanta diferencia-se pelo maior tamanho: o holótipo (macho) de 

D. duida possui CRC de 455 mm (Myers & Donnelly, 1996), enquanto o maior tamanho 

registrado é 327 mm de CRC para um macho adulto de D. chimanta (Tabela 4). Padrão de 

coloração distinto, com manchas cinza-escuro evidentes nas supralabiais, região gular 

bastante pigmentada, par de linhas ventrais mais externas conspícuas e visíveis no corpo todo, 

com 2 linhas inconspícuas e não contínuas no meio da ventre, e coloração de fundo das 

ventrais intensamente pigmentada (Figura 75).  

Distribuição geográfica: endêmica da localidade tipo. 

 

Dryophylax gambotensis (Pérez-Santos & Moreno, 1989) nov. comb. (Figura 76) 
1989 Thamnodynastes gambotensis Pérez-Santos & Moreno, Boll. Mus. Sci. Nat. Torino, 

7:1. 

Holótipo: MNCN 11187 (ilustrado em García-Díez & González-Fernández, 2013). 

Localidade tipo: 2 km de Gambote sobre la carretera de Cartagena de Indias, 

Departamento de Bolívar, Colômbia (5 m). 

Diagnose: 19/19/15 dorsais lisas, fosseta apical ausente ou reduzida, geralmente 7 SL, 6 a 

10 dentes maxilares e 10 a 15 dentes no dentário (Apêndice 7, Tabela 4). Hemipênis bilobado 

ou fracamente bilobado, capítulo recoberto com cálices papilados e alguns espinhos em sua 

base, 4 a 5 fileiras de espinhos no corpo, 1ª fileira com 6 ou 7 espinhos maiores (Figura 76).  

Distribuição geográfica: espécie restrita para a costa noroeste da Colômbia, nos 

Departamentos de Atlántico, Bolívar, Casanare, César, Córdoba, Magdalena e Sucre (Figura 

71). 
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Dryophylax marahuaquensis (Gorzula & Ayarzagüena, 1995) nov. comb. (Figura 77) 
1995 Thamnodynastes marahuaquensis Gorzula & Ayarzagüena, Publ. Asoc. Amigos 

Doñana, 6: 8. 

Holótipo:  MHNLS 12507 (Figura 77). 

Localidade tipo: Tepui Marahuaca Norte, Estado Amazonas, Venezuela (2500 m). 
Diagnose: 19 fileiras de dosais lisas e ventre com quatro linhas longitudinais escuras. Das 

espécies dos tepuis Venezuelanos, separa-se de Th. chimanta e T. duida pelo número de 

dorsais (versus 17), e de D. corocoroensis e D. yavi distingue-se pelo maior tamanho e padrão 

de coloração (Apêndice 7, Tabela 4). Não existe dados de hemipênis. 

Comentários: Apesar de apresentar algumas características diagnósticas, os dados 

disponíveis para esta espécie, como caracteres de folidose e coloração, são muito similares às 

espécies do gênero restritas aos tepuis, especialmente D. corocoroensis e D. yavi. Dryophylax 

marahuaquensis, D. corocoroensis e D. yavi são conhecidas somente por seus respectivos 

holótipos, todos fêmeas, o que dificulta ainda mais o estabelecimento de características 

diagnósticas eficazes e a descrição de sua variação. 

Distribuição geográfica: endêmica da localidade tipo. 

 

Dryophylax nattereri (Mikan, 1820) nov. comb. (Figura 78)  
1820 Coluber nattereri Mikan, Delect. Faun. Flor. Braz. Localidade tipo: 

“Sebastianopolim” (Rio de Janeiro, RJ). 

1830 Dryophylax nattereri - Wagler, Nat. Syst. Amphib.: 181.  

1837 Dipsas nattereri - Schlegel, Essai Physion. Serpens, 2: 290 (part.). 

1858 Thamnodynastes nattereri - Günther, Cat. Colub. Sn. Brit. Mus.: 164 (part.). 

1886 Thamnodynastes nattereri – Boulenger, Ann. Mag. Nat. Hist., serie 5, 18: 436. 

1896 Thamnodynastes strigilis - Lonnberg, Bih. Koe. Sv. Vet.-Akad. Hand., 22: 38 (part.). 

1929 Dryophylax pallidus strigilis - Amaral, Mem. Inst. Butantan, 4: 102 (part.) 

1940 Dryophylax strigilis - Brongersma, Studies Fauna Curaçao, Aruba, Bonaire and the 

Venezuelan Islands: 128 (part.) 

1970 Thamnodynastes strigilis - Peters & Orejas-Miranda, Catalogue of Neotropical 

Squamata. Part 1: 301 (part.).  

2002 Thamnodynastes sp.1 - Franco & Ferreira, Phyllomedusa, 1: 69.  

2005 Thamnodynastes pallidus - Bailey, Thomas & Silva Jr, Phyllomedusa, 4: 85. (part.) 

Holótipo: não encontrado no Museu de História Natural de Vienna, considerado como 
perdido. 
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Neótipo: a ser definido em Trevine et al. (manuscrito em preparação). 

Localidade tipo: Mikan (1820) citou “Sebastianopolim” como a localidade tipo na 

descrição original. O autor também menciona que foram coletadas plantas e animais em 

“Sebastianopolim (S.Sebastian do Rio de Janeiro)”, a poucas horas de distância de Cabo Frio 

(Mikan, 1820, Prefatio). “Sebastianopolim” refere-se portanto à São Sebastião do Rio de 

Janeiro, atualmente o município do Rio de Janeiro. 
Diagnose: 19/19/15 dorsais, com quilhas fracas em 7 a 17 fileiras, 10 a 16 dentes 

maxilares, 13 a 21 dentes no dentário, 2 a 4 linhas longitudinais ventrais inconspícuas, com 

escurecimento sutil da coloração de fundo ventral devido à intensidade de pigmentação das 

linhas em direção à cloaca. Escurecimento mais acentuado em alguns exemplares, com linhas 

se tornando mais indefinidas (Figura 78, Tabela 4). 

Comentários: De acordo com as análises filogenéticas moleculares apresentadas no item 

4.2, existe pelo menos outra espécie dentro de D. nattereri, representada pelo clado de D. 

nattereri de algumas localidades do Nordeste do Brasil, irmão de D. almae (Figura 39). 

Provavelmente, os exemplares do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul referem-se 

também à uma outra espécie, ainda sem diagnose.  

Distribuição geográfica: Mata Atlântica da região Sudeste do Brasil, nos estados de 

Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo, alcançando também o sul da Bahia 

(Figura 68). Alguns exemplares da Bahia separaram-se em outro clado nas análises 

moleculares (Figura 68, marcados em azul claro).  

Um espécime correspondente ao padrão morfológico da região Sudeste apresentou um 

registro duvidoso para Fortaleza, Ceará (MNRJ 7468) (Figura 68). Como não foi encontrado 

nenhum problema com sua procedência, esse ponto foi mantido. Contudo, tal registro é 

considerado com ressalvas e fica pendendete da coleta de outros exemplares para a 

confirmação da ocorrência de D. nattereri nessa região.  

 
Dryophylax paraguanae (Bailey & Thomas, 2007) nov. comb. (Figura 79) 

2007 Thamnodynastes paraguanae Bailey & Thomas, Mem. Fund. La Salle Cienc. Nat., 

166: 9. 

Holótipo: MBUCV 1468 (Figura 79). 
Localidade tipo: norte de Paraguaná (Península de Paraguaná), estado Fálcon, Venezuela. 

Diagnose: 19/19/15 dorsais com quilha fraca presente em 3 a 15 fileiras (Tabela 4), região 

ventral da cabeça intensamente pigmentada, podendo ser toda escurecida. Assim como D. 

dixoni, apresenta hemipênis fino e longo, com capítulo curto e base longa, espinhos pequenos 
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homogêneos espalhados no corpo do órgão, e divisão do sulco espermático distal, na divisão 

dos lobos (Figura 79).   

Distribuição geográfica: Ocorre na Venezuela, nos estados de Bolívar, Fálcon e Zulia; e 

no norte da Colômbia, nos estados de Atlántico, Cesar e La Guajira (Figura 71). 

 
Dryophylax phoenix (Franco, Trevine, Montingelli & Zaher, in press) nov. comb. 

(Apêndice 3) 
2002 Thamnodynastes sp.2 Franco & Ferreira, Phyllomedusa, 1: 69.  

2017 Thamnodynastes phoenix Franco, Trevine, Montingelli & Zaher (in press). 

Holótipo: IBSP 87527 (Apêndice 3). 

Localidade tipo: Campus Universidade Vale do Rio São Francisco (Univasf), Petrolina, 

Pernambuco, Brasil. 
Diagnose: padrão característico de coloração das IL e gulares (ventre da cabeça 

intensamente pigmentado, com manchas brancas em um fundo escuro nas IL); ponta da cauda 

clara; menor contagem de SC (Apêndice 3, Tabela 4). 

Distribuição geográfica: restrita às formações de Caatinga e Cerrado, no Centro-Oeste e 

Nordeste do Brasil (Apêndice 3). 

 

Dryophylax ramonriveroi (Manzanilla & Sanchez, 2005) nov. comb. (Figura 80) 
2005 Thamnodynastes ramonriveroi Manzanilla & Sanchez, Mem. Fund. La Salle Cienc. 

Nat., 161-162: 63. 

Holótipo: EBRG 3957 (Figura 80); Parátipos: EBRG 3955, 3956, 3958-3962, MHNLS 

15534 (todos examinados). 

Localidade tipo: cerro La Laguna, macizo del Turimiquire, município Freites, Estado 

Anzoátegui,Venezuela (2130m). 

Diagnose: 19/19/15 dorsais lisas, dentes maxilares 8 a 14 e 12 a 16 dentes no dentário 

(Tabela 4). Cinco linhas longitudinais ventrais bem demarcadas, sendo a linha mais externa 

mais evidente e mais escura na cauda; mentonianas claras, labiais e gulares com diversas 

manchas (Figura 80).  

Distribuição geográfica e comentários: ocorre na porção oeste da Venezuela, nos estados 

de Anzoátegui, Bolívar, Delta Amacuro e Sucre e na costa da Guiana, no leste de Berbice 

(Figura 71). Também é registrada para Demerara (Georgetown) na Guiana, no Suriname, e 

em Trinidad (Bailey & Thomas, 2007; Cole et al., 2013). Apesar de ter sido descrita para o 

Macizo del Turimiquire, com altitudes que podem ultrapassar 2100 metros, também ocorre 
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em localidades próximas ao nível do mar, como Caño Pedernales (9 m), Caño Guapoa (15 m) 

e Caño Maniura (15 m), Delta Amacuro, Venezuela (Apêndice 1). Aparentemente, com base 

em evidências morfológicas, tais populações correspondem à mesma espécie, apesar de haver 

pequenas diferenças em termos de coloração (exemplares mais escuros das localidades mais 

altas).  

Dryophylax ramonriveroi, possivelmente, também pode chegar ao extremo norte do 

território brasileiro. Franco & Ferreira (2003) publicaram a ocorrência de Thamnodynastes. 

strigatus no Escudo das Guianas, fornecendo como evidência os exemplares MNRJ 8735, do 

município de Almeirim, Pará, e MNRJ 0668, de Alto Catrimani, provavelmente município de 

Iracema ou Mucajaí, Roraima. Esses exemplares estavam emprestados ao Instituto Butantan, 

conforme consta nos invoices de empréstimo do MNRJ, e portanto assume-se que estejam 

perdidos. Entretanto, é possível assumir que Franco & Ferreira (2003) erraram na 

identificação dos exemplares, fato que foi também comentado por Bailey & Thomas (2007). 

Dryophylax ramonriveroi é bastante parecida com Th. strigatus (ver abaixo) em termos de 

coloração, especialmente pelo padrão de manchas nas labiais, mais acentuado na última, 

porém bem evidente em alguns representantes de D. ramonriveroi. Além disso, todas as 

características utilizadas pelos autores para definir os referidos espécimes como Th. strigatus 

(Franco & Ferreira, 2003) encaixam-se dentro da variação encontrada para D. ramonriveroi.  

 

Dryophylax sp.1 (clado 6 da Figura 39) sp. nov. (Figura 81) 
1970 Thamnodynastes strigilis - Peters & Orejas-Miranda, Catalogue of Neotropical 

Squamata. Part 1: 301 (part.).  

1992 Thamnodynastes hypoconia Cei et al., Facena, 9: 123 (part.). 

2014 Thamnodynastes hypoconia – Wallach et al., Snakes of the world: 717 (part.). 

Thamnodynastes sp.1 – item 4.1 dos Resultados (página 33) (part.) 

Diagnose: 19/19/15 dorsais quilhadas, com quilha variável (de sutil a mais acentuada) em 

7 a 17 fileiras de dorsais, 10 a 23 dentes no dentário (Apêndice 7, Tabela 4), duas a quatro 

linhas longitudinais ventrais incontínuas, demarcadas por um ponto mais escuro no ápice de 

cada escama (Figura 81). 

Comentários: Dentro do complexo “hypoconia” sensu Cei et al. (1992). Nesta complexo 

de espécies são encontradas duas formas hemipenianas: 1) Hemipênis longo, com corpo 

hemipeniano recoberto por 6 a 9 fileiras de espinhos pequenos de mesmo tamanho; e 1ª fileira 

com 18 a 22 espinhos de mesmo tamanho (em 12 hemipênis analisados); e 2) Hemipênis com 

7 a 9 fileiras de espinhos no corpo, que aumentam de tamanho em direção à base, e 5 a 6 
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espinhos maiores na 1ª fileira do corpo (em 7 hemipênis analisados). A primeira forma foi 

encontrada em exemplares da região norte da Argentina (províncias de Chaco, Corrientes e 

Formosa), no Paraguai e no Brasil, nos estados de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e São 

Paulo. A segunda forma é encontrada somente em alguns exemplares da Argentina 

(províncias de Entre Ríos e Buenos Aires) e na espécie Dryophylax sp. 2 (ver descrição 

abaixo).  

Distribuição geográfica: distribui-se no sul do Brasil, no estado do Rio Grande do Sul 

(municípios de Jaguarão e Mostardas), e na Argentina onde é amplamente distribuída, com 

registro nas províncias de Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Missiones e 

Santa Fé. Com registros também no Paraguai e Uruguai (Figura 70). 

 

Dryophylax sp. 2 (Clado 9 da Figura 39) sp. nov. (Figura 82) 
1970 Thamnodynastes strigilis - Peters & Orejas-Miranda, Catalogue of Neotropical 

Squamata. Part 1: 301 (part.).  

1992 Thamnodynastes hypoconia Cei et al., Facena, 9: 123 (part.). 

2014 Thamnodynastes hypoconia – Wallach et al., Snakes of the world: 717 (part.). 

Thamnodynastes sp.1 – item 4.1 dos Resultados (página 33) (part.). 

Diagnose: Apresenta cinco linhas longitudinais ventrais contínuas e bem definidas 

(variação de 4 a 6), com seu contorno mais escuro (Figura 82); 19/19/15 dorsais com quilhas 

evidentes (quilhas fortes ou visíveis a olho nu) em 7 a 13 fileiras; 9 a 13 dentes no dentário 

(Apêndice 7, Tabela 4). Hemipênis com 8 a 10 fileiras de espinhos no corpo, que aumentam 

de tamanho em direção à base; 1ª fileira com 5 ou 6 espinhos, um espinho maior de cada lado 

do sulco espermático (Figura 82). 
Comentários: espécie inserida também no complexo “hypoconia” sensu Cei et al. (1992). 

Fora essas duas espécies supracitadas, outras duas populações dentro desse complexo 

(referidas como “Thamnodynastes sp. 1” nas árvores filogenéticas) foram recuperadas nas 

análises moleculares, uma do Sudeste do Brasil, nos estados de Minas Gerais e São Paulo 

(clado 7 da Figura 39) e outra do planalto do Sul do Brasil, em Santa Catarina e Rio Grande 

do Sul (clado 8 da Figura 39).  

Distribuição geográfica: ocorre na região central do Brasil, nos estados de Goiás e 

Tocantins (Figura 70). 
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Dryophylax yavi (Myers & Donnelly, 1996) nov. comb. (Figura 83) 
1996 Thamnodynastes yavi Myers & Donnelly, Am. Mus. Novit., 3172: 41. 

Holótipo: EBRG 3124 (Figura 83); Parátipo EBRG 3125 (Figura 83). 
Localidade tipo: Cerro Yaví, Estado Amazonas, Venezuela (2100-2150m). 

Diagnose: Espécie de menor porte entre as espécies do gênero (CRC: 202-260mm), 

apresenta 19/19/15 dorsais lisas, 8 dentes maxilares e 10 a 12 dentes no dentário (Tabela 4). 

Coloração geral marrom escuro (melanizada), com par de linhas longitudinais ventrais 

evidente somente no terço anterior do corpo; labiais e região ventral da cabeça intensamente 

pigmentada (Figura 83). Não há dados de hemipênis.  

Distribuição geográfica: endêmica da localidade tipo.  

 

h. gênero Mesostes Jan, 1863 (Clado 5 da Figura 40) 
Mesostes Jan, 1863 status revalidado 

1886 Thamnodynastes - Boulenger, Ann. Mag. Nat. Hist., serie 5, 18: 437. 

1952 Thamnodynastes - Hoge, Mem. Inst. Butantan, 24: 157.  

Espécie tipo: Mesostes obtrusus Jan, 1863 

Sinapomorfia: escamas dorsais sem quilhas, contorno da bainha da língua e palato pretos, 

espinhos da base do hemipênis restritos à uma pequena área, projeção posterior no processo 

transverso do pré-maxilar ausente, e processos maxilar lateral e maxilar medial do 

ectopterigóide aproximadamente do mesmo tamanho.  

Valor de suporte: 100/93/84/78 

Diagnose: Escamas dorsais lisas em 19/19/15 fileiras, corpo e cabeça robustos, labiais com 

manchas escuras nas suturas das escamas, linhas ventrais bem definidas e contínuas, palato e 

bainha da língua pretos (Figura 10a). Média do comprimento da cabeça maior do que 20 mm 

(Apêndice 7), e crista dorso lateral do osso parietal termina em uma crista afilada única no 

supraoccipital (Figura 24c).  

Lista de espécies: Mesostes rutilus (Prado, 1942) e Mesostes strigatus (Günther, 1858). 

Comentários: Apesar de ser recuperada como táxon-irmão ao gênero Mesostes com alto 

suporte, a espécie Thamnodynastes sp. nov. (aff. strigatus) não apresenta as características 

diagnósticas morfológicas desse gênero. Como somente um exemplar é conhecido até o 

momento e, de modo a manter a estabilidade taxonômica dos novos gêneros propostos, essa 

espécie nova é tentativamente alocada também em Mesostes. 
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Mesostes rutilus (Prado, 1942) nov. comb. (Figuras 84 e 85) 
1942 Dryophylax rutilus Prado, Ciencia, 3: 204. Localidade tipo: Gália, São Paulo. 

1943 Dryophylax rutilus - Prado, Mem. Inst. Butantan, 17: 2. 

1944 Thamnodynastes pallidus strigilis - Amaral, Pap. Avul. Zool., 5: 66.  

1947 Dryophylax rutilus - Prado, Mem. Inst. Butantan, 20: 189. 

1948 Thamnodynastes rutilus - Vanzolini, Rev. Bras. Biol., 8: 382. 

Holótipo: IBSP 10337 (exemplar não encontrado após o incêndio do Instituto Butantan, 

considerado como perdido). 

Localidade tipo: Gália, São Paulo, Brasil. 

Diagnose: Apresenta como característica diagnóstica mais marcante 10 infralabiais e a 6ª 

infralabial com uma mancha vermelha bordeada de negro (maior na 6ª IL, porém pode 

aparecer também na 5ª ou 7ª IL) (Figura 84). Apresenta também uma linha horizontal preta 

que percorre a borda inferior das 5 primeiras SL, sulco mentoniano profundo, loreal longa 

(Figura 84) e fosseta apical ausente. Duas linhas ventrais longitudinais escuras e bem 

demarcadas, mais conspícuas no terço anterior do corpo, com escurecimento posterior do 

padrão geral de coloração ventral (Figura 85). 

Distribuição geográfica: Ocorre nas regiões Sudeste e Centro-Oeste do Brasil, com 

registros para os estados de São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, 

Goiás e Distrito Federal (Figura 86). 

 

Mesostes strigatus (Günther, 1858) nov. comb. (Figuras 6 e 87) 
1858 Tomodon strigatus Günther, Cat. Colub. Snak. Brit. Mus.: 52. Localidade tipo 

“India”. 

1860 Tachymenis hypoconia Cope, Proc. Acad. Nat. Sci. Phila.: 247. Localidade tipo: 

Buenos Aires. Holótipo: ANSP 3747. 

1863 Mesostes obtrusus Jan, Arch. Zool. Anat. Fisiol.: 306. Localidade tipo: Buenos Aires. 

1863 Mesostes obtrusus var. platanensis Jan, Arch. Zool. Anat. Fisiol.: 306. Localidade 

tipo: La Plata, Argentina. Holótipo: MNHN 3744. 

1885 Thamnodynastes nattereri var. laevis Boulenger, Ann. Mag. Nat. Hist., 5: 195. 

Localidade tipo: Rio Grande do Sul. Série tipo: BMNH 82.10.4.57 e 58. 

1885 Thamnodynastes punctatissimus - Boulenger, Ann. Mag. Nat. Hist., 5: 195 (part.). 

1886 Thamnodynastes strigatus - Boulenger, Ann. Mag. Nat. Hist., serie 5, 18: 437. 

1887 Tachymenis strigatus - Cope, Proc. Am. Philos. Soc., 24. 

1896 Thamnodynastes nattereri - Boulenger, Cat. Sn. Brit. Mus.: 116 (part.) 
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1952 Thamnodynastes strigatus - Hoge, Mem. Inst. Butantan, 24: 157. Localidade tipo: 

estado de São Paulo, Brasil. 

1970 Thamnodynastes strigilis - Peters & Orejas-Miranda, Catalogue of Neotropical 

Squamata. Part 1: 301 (part.).  

1992 Thamnodynastes hypoconia - Cei et al., Facena, 9: 123 (part.). 

Holótipo: BMNH 1946.1270 (Figura 6); Alótipo: IBSP 1482, de Pindamonhangaba, São 

Paulo, Brasil, determinado por Hoge (1952) (exemplar não encontrado após o incêndio do 

Instituto Butantan, considerado como perdido). 

Localidade tipo: “India”. Corrigido para o estado de São Paulo, Brasil por Hoge (1952). 
Diagnose: Faixas transversais escuras nas labiais, 19/19/15 fileiras de escamas dorsais 

lisas, 1 ou 2 pré-oculares, maior comprimento da cabeça dentro todas as espécies de 

Tachyemnini (média de 24,6 mm) e divisão do sulco espermático na porção mediana do 

capítulo (Tabela 4, Figura 87).  

Comentários: Duas populações foram encontradas dentro de “Thamnodynastes strigatus”: 

uma do sul da América do Sul (Argentina e Sul do Brasil) e outra da região Sudeste do Brasil 

(Figuras 39 e 40). Aparentemente os exemplares do Sudeste apresentam uma pré-ocular, 

enquanto os da outra linhagem apresentam uma variação de 1 a 2 pré-oculares. Entretanto, 

outros caracteres diagnósticos são necessários para identificar e diferenciar corretamente essas 

duas espécies putativas.  

Distribuição geográfica: Distribuição ampla na região Sul e Sudeste do Brasil. Na 

Argentina ocorre nas províncias de Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Entre Ríos e Missiones; 

e em Itapuá, Cordillera e Misiones, no Paraguai (Figura 86). 

 

Mesostes sp. nov. (aff. strigatus) (Figura 88) 
Diagnose: Somente um exemplar é conhecido no momento (MUSA 3953 - CTMZ 18420). 

Trata-se de uma fêmea com 17/19/15 dorsais, com quilhas muito sutis visíveis (sob 

estereomicroscópio) somente nas duas fileiras paravertebrais de cada lado da vertebral; 1 

fosseta apical; 151 VE e 75 SC; 8/8 SL, 3ª a 5ª contata o olho do lado direito, 4ª e 5ª no lado 

esquerdo; 8/9 IL, 1ª a 4ª/ 1ª a 5ª em contato com primeiro par de mentonianas, 4ª/5ª IL contata 

segundo par; 2+3+3/2+2+3 temporais; nasal inteira; loreal quadrada; 1/1 pré-ocular e 2/2 pós-

oculares; CRC 372 mm e CC 126 mm; 12+1 dentes maxilares e 14 dentes no dentário. O 

padrão de coloração apresenta quatro linhas longitudinais ventrais pretas ou cinza escuro bem 

definidas, tendo o par mais externo um contorno mais escuro; região vertebral recoberta por 

manchas centrais brancas ou mais claras que a coloração de fundo, cercadas por manchas de 
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escamas bordeadas de negro, mais evidentes na primeira metade do corpo; faixa preta ou 

cinza escura na lateral do corpo (aproximadamente entre 3ª e 4ª fileiras de dorsais), mais 

evidente na porção final. Manchas ovais nas seis primeiras SL; mancha nas IL circundando as 

mentonianas (em forma de U) (Figura 88). 
Comentários: Apresenta padrão de coloração geral frequentemente observado em 

Dryophylax, bastante similar com D. gambotensis ou D. sp. 2 (complexo “hypoconia”). Seu 

posicionamento genérico ainda é incerto. 

Distribuição: Conhecida somente para uma região de área aberta na Amazônia Peruana, 

na localidade de Manupiri-Heath, Departamento de Madre de Dios, Peru. 
 

i. Gênero Tomodon Duméril & Bribon, 1853 

Tomodon Duméril & Bibron, 1853 
1853 Tomodon Duméril & Bribon, Mem. Acad. Sci. Paris, 23: 495. 

1882 Opisthoplus Peters, Sitz. Akad. Wiss. Berlin, 52: 1148. 

1896 Tomodon – Boulenger, Cat. Sn. Brit. Mus., 3: 121. 

1947 Aproterodon Vanzolini, Pap. Avul. Zool., 8: 181. 

1957 Opisthoplus – Hoge . Localidade tipo: Rio Grande do Sul, Brasil. 

1989 Tomodon – Cechin, Com. Mus. Cienc., 2 (11): 207. 

Espécie tipo: Tomodon dorsatum Duméril, Bibron & Duméril, 1854. 

Sinapomorfia: escama loreal ausente, espinhos do corpo do hemipênis aumentam 

progressivamente de tamanho em direção à base, espinhos grandes nos lobos do hemipênis 

ausentes, crista supraoccipital única e crista presente na face póstero-dorsal do pterigóide. 
Valor de suporte: 100/78/17/27 
Diagnose: Gênero monotípico. O maxilar de To. dorsatus é completamente modificado do 

padrão de Tachymenini, apresentando uma redução evidente em seu tamanho, assim como 

redução do número de dentes pré-diastemais (normalmente de dois a quatro), e presa 

opistóglifa direcionada ventralmente (ao contrário dos outros gêneros, com a presa recurvada 

posteriormente). Além disso, To. dorsatus apresenta um diastema maxilar anterior (Figura 

32a), o que constitui uma autapomorfia para a espécie. 

Lista de espécies: Tomodon dorsatus Duméril, Bibron & Duméril, 1854.  
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Tomodon dorsatus Duméril, Bibron & Duméril, 1854 (Figura 89) 
1854 Tomodon dorsatum Duméril, Bibron & Duméril, Erp. Gén., 7: 934. 

1882 Opisthoplus degener Peters, Sitz. Akad. Wiss. Berlin, 52: 1148. 

1896 Tomodon dorsatus - Boulenger, Cat. Sn. Brit. Mus., 3: 120. 

1947 Aproterodon clementi Vanzolini, Pap. Avul. Zool., 8: 181. Localidade tipo: Rio 

Grande do Sul 

1959 Opisthoplus degener – Hoge, Mem. Inst. Butantan (1957/8), 28: 68. 

1989 Tomodon dorsatum - Cechin, Com. Mus. Cienc., 2 (11): 207. 

2014 Tomodon dorsatum – Wallach et al., Snakes of the world: 731. 

Holótipo: MNHN 3737 (examinado por imagem). 

Localidade tipo: Brasil. 
Diagnose: 17/17/15 fileiras de dorsais lisas, pupila circular, mucosa oral preta, redução 

maxilar e no número de dentes maxilares (até 4 ou 5 dentes maxilares pré-diastemais), 6 a 12 

dentes no dentário, escama loreal ausente, 7 SL, altura do olho igual à sua largura (Apêndice 

7, Tabela 4), e ventre com pigmentos esparsos, sem formar padrão de linhas (Figura 89). 

Distribuição geográfica: abundante na região Sul e Sudeste do Brasil, dos estados do 

Espírito Santo ao Rio Grande do Sul, ocorrendo também no Paraguai, Uruguai e Argentina 

(Figura 57).  

 

j. Gênero Novo 2  
Gen. Nov. 2 (Figura 90) 

1853 Tomodon Duméril & Bribon, Mem. Acad. Sci. Paris, 23: 495 (part.). 

Espécie tipo: Tomodon orestes Harvey & Muñoz, 2004. 

Sinapomorfia: duas escamas pré-oculares e crista do basiocipital bifurcada. 

Valor de suporte: -/97/60/52 

Diagnose: Gênero monotípico com 17 fileiras de escamas dorsais lisas, com redução 

posterior, 7 SL, 7 ou 8 IL e 2 pré-oculares (Apêndice 7, Tabela 4). Padrão de coloração dorsal 

com 31 a 38 pares de ocelos negros paravertebrais ao longo do corpo (Figura 90) e mucosa 

oral escurecida, ou com região do palato preta. Hemipênis com lobos longos, cobertos por 

cálices espinulados, com espinhos longo, 5 a 7 fileiras de espinhos de mesmo tamanho no 

corpo hemipeniano, com 19 a 20 espinhos na primeira fileira e sulco espermático dividido na 

porção mais distal do corpo (Figura 90). Distingue-se do gênero Tomodon pela ausência de 

redução maxilar, com maior número de dentes maxilares e no dentário; e dos gêneros 

Dryophylax, Mesostes, Tachymenis e Thamnodynastes  por um conjunto de características de 
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folidose, morfometria e de coloração, como os escudos parietais e frontal mais largos e a 

morfologia hemipeniana diferenciada (Apêndice 7, Figura 90). Diferencia-se ainda de todos 

os outros gêneros da tribo, exceto Calamodontophis, pelo tamanho de sua presa, 

aproximadamente de mesmo tamanho dos outros dentes maxilares.  

 

Gen. Nov. 2 orestes (Harvey & Muñoz, 2004) nov. comb. (Figura 90) 
2004 Tomodon orestes Harvey & Muñoz, Herpetologica, 60(3): 365. 

Holótipo: CBF 2316 (ilustrado em Harvey & Muñoz, 2004). 

Localidade tipo: Rio Erquis, Reserva de Sama, Província de Méndez, Tarija, Bolívia. 
Diagnose: mesma diagnose do gênero. 

Distribuição geográfica: Ocorre na porção andina da Bolívia, nas cidades de Chuquisaca, 

Cochabamba e Tarija e no departamento de Santa Cruz (Valle Grande e La Collpa); com 

registros na Argentina, nas províncias de Jujuy e Salta (Figura 46). Sua distribuição está 

restrita à áreas elevadas, acima de 1700 metros (Gallordo et al., 2014). 
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5. DISCUSSÃO  
 

5.1 Comparações entre os resultados morfológicos e moleculares  
Os dados morfológicos não foram suficientes para resolver as relações de Tachymenini. 

Entretanto, com exceção dos terminais que não puderam ser sequenciados, os resultados das 

análises de dados morfológicos e moleculares combinados corroboraram, quase totalmente, as 

análises exclusivas de dados moleculares. O diferencial foram os suportes da análise 

estritamente molecular mais altos do que os das análises de dados combinados. 

A problemática advinda de resultados filogenéticos entre dados morfológicos e 

moleculares conflitantes representa um grande impasse na sistemática filogenética (Gatesy & 

O‟Leary, 2011; Losos et al., 2012). Ambos métodos apresentam vantagens e desvantagens: ao 

mesmo tempo que dados morfológicos poderiam estar carregados de homoplasias, 

mascarando o posicionamento de táxons, dados moleculares podem estar sujeitos a 

convergências e fornecer falsos sinais de relacionamento filogenético (Castoe et al., 2009). Na 

realidade, diversos fatores podem influenciar essa disparidade, tanto no âmbito morfológico 

quanto molecular, como taxas de mutação diferenciadas, evolução convergente, incomplete 

lineage sorting, hibridização, deficiência de caracteres morfológicos diagnósticos e caracteres 

altamente conservados ou homoplasias (Wiens, 2004; Castoe et al., 2009; Heled & 

Drummond, 2010; Bauer et al, 2011; Pyron et al., 2014; Tucker et al., 2016). 

No caso dos taquimeníneos, os caracteres morfológicos levantados apresentaram muitas 

homoplasias e variações intraespecíficas, obscurecendo as relações evolutivas entre os 

gêneros. Como exemplo, a presumida proximidade evolutiva entre os gêneros 

Calamodontophis e Tomodon baseada em caracteres morfológicos (Amaral, 1935; Bailey; 

1966a, 1967; Pagini & Lema, 1987; Franco, 2000; Franco et al., 2006) (ver discussão abaixo). 

As adaptações no aparato palatomaxilar para ingestão de presas de corpo mole, o 

escurecimento da mucosa oral e o padrão de coloração críptico entre as espécies desses 

gêneros conduz ao agrupamento dos mesmos. Esse é o padrão recuperado na análise de 

máxima parcimônia (MP) de dados morfológicos (Apêndice 5). Entretanto, ao considerar 

outros caracteres separadamente, como morfologia da glândula de Duvernoy e do hemipênis, 

e, principalmente, os dados moleculares, a proximidade entre esses dois gêneros nunca é 

corroborada.  

O impacto da convergência morfológica em filogenias é bem ilustrado no caso das relações 

entre os Squamata, onde o uso exclusivo de dados moleculares muda radicalmente o 

posicionamento morfológico tradicional de Iguania e Serpentes (Conrad, 2008; Wiens et al., 
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2010; Losos et al., 2012). Ao mesmo tempo, a inclusão da morfologia em análises 

filogenéticas com dados morfológicos e moleculares combinados pode contribuir 

enormemente no entendimento das relações dos Squamata viventes, ao suportar clados 

monofiléticos bem definidos que não são recuperados em análises moleculares (Wiens et al., 

2010); ou ao fornecer informações de uma maior variedade de genes diferentes e/ou não 

relacionados (Hillis & Wiens, 2000).   
Dessa forma, considerando a baixa resolução das análises exclusivamente morfológicas, as 

decisões taxonômicas foram baseadas na topologia de dados morfológicos e moleculares 

combinados. 

 

5.2 Monofiletismo de Tachymenini e posicionamento em Xenodontinae 
Desde Bailey (1966a; 1967; 1981), a viviparidade é apontada como uma das características 

mais marcantes de Tachymenini (Franco, 2000; Zaher et al., 2009a), sendo recuperada como 

única sinapomorfia da tribo por Ferrarezzi (1994). Tal característica foi corroborada e a tribo 

foi recuperada como monofilética em todas as análises, apresentando a viviparidade como sua 

única sinapomorfia. 

Outras características morfológicas diagnósticas, porém não sinapomórficas, definem a 

tribo: dimorfismo sexual invertido, i.e., maior tamanho corporal e maior contagem de ventrais 

em machos; porte mediano (comprimento rostro-cloacal não ultrapassa 800 mm); padrão 

hemipeniano conservado; escurecimento da cavidade pleuroperitonial no final do corpo; 

dentição opistóglifa com diastema presente; e faixa pós-ocular. 

Franco (2000) também menciona a associação da musculatura adutora da cabeça à 

glândula de Duvernoy como uma sinapomorfia de Tachymenini. Em todas as espécies do 

gênero Thamnodynastes, Dryophylax e Mesostes, exceto D. nattereri, D. sp.1 e D. sp.2, e 

também em Tachymenis peruviana, existe de fato uma ligação do músculo addcutor 

mandibulae externus superficialis (AES) com a porção medial da glândula de Duvernoy, 

sendo a associação do perimísio de algumas fibras musculares do AES à cápsula de tecido 

conjuntivo da glândula verificada por cortes histológicos (Figura 14).  

Associações entre a musculatura adutora e a glândula de Duvernoy são pouco relatadas na 

literatura (Kochva, 1978). Underwood & Kochva (1993) mostram uma condição muito 

semelhante em Brachyophis revoili (Atractaspididae), enquanto Kochva & Wolberg (1970) 

mostram a mesma condição em um colubrídeo, Mehelya poensis. Dentro de Xenodontinae, 

algum tipo de associação glandular à musculatura adutora é conhecida somente para alguns 

Elapomorphini (Savitzky, 1979), porém não existe nenhum trabalho que descreva essa 
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associação dentro da subfamília, sinalizando portanto um campo de investigação a ser 

explorado.  

Apesar de representar uma característica bastante distinta dentre as outras tribos de 

xenodontíneos, a inserção ou ligamento do AES na glândula de Duvernoy em Tachymenini 

não suporta o seu monofiletismo, tendo aparecido pelo menos duas vezes na tribo.  

Apesar das tribos tradicionais de Xenodontinae terem sido recuperadas com bons suportes 

nas análises (e.g. Xenodontini, Hydropsini, Pseudoboini e Philodryadini), o posicionamento 

dos taquimeníneos dentro de sua subfamília, todavia, não pode ser resolvido. O 

interelacionamento das tribos de Xenodontinae é ainda instável, e mesmo uma amostragem 

mais ampla em Caenophidia não é capaz de resolver essa questão (Zaher et al., 2009a; 

Grazziotin et al., 2012). Novas abordagens são necessárias em estudos futuros que pretendam 

elucidar as relações supregenéricas dentre os Xenodontinae, como o uso de outros marcadores 

moleculares (e.g. genes nucleares com menores taxas de mutação) (Figueroa et al., 2016).  

 

5.3 Relações entre os gêneros e grupos de espécies em Tachymenini 
A polifilia dos gêneros não monotípicos de Tachymenini foi confirmada em todas as 

análises com suportes altos, resultando na reorganização de Tachymenis, Thamnodynastes e 

Tomodon em sete gêneros. Thamnodynastes passa a ser representado por três gêneros: 

Thamnodynastes (stricto sensu) Wagler, 1830, com quatro espécies; Dryophylax Wagler, 

1830 (revalidado), com 15 espécies; e Mesostes Jan, 1863 (revalidado) com três espécies. 

Tachymenis, além de sua composição tradicional, passa a incluir Tomodon ocellatus e 

Pseudotomodon trigonatus; Tachymenis affinis é proposta para um gênero a parte; Tomodon 

orestes é representada por outro gênero e o gênero Tomodon restringe-se à Tomodon 

dorsatus. 

Nas relações mais inclusivas, os gêneros Calamodontophis, Gen. Nov. 2, junto com 

Thamnodynastes (stricto sensu) e Tachymenis formaram um grande clado, irmão dos gêneros 

Gomesophis e Ptychophis, Dryophylax, Gen. Nov. 1 e Mesostes (Figura 40). Em relação ao 

posicionamento entre os gêneros da tribo, os suportes foram baixos na relação entre alguns 

grupos, especialmente nas análises de dados combinados, como por exemplo o 

posicionamento do gênero Tomodon com Gomesophis e Ptychophis (Figura 40). Entretanto, 

alguns grupos foram recorrentes, independentemente do tipo de metodologia ou de dados 

utilizados: o gênero Mesostes (grupo strigatus); To. ocellatus e P. trigonatus dentro de 

Tachymenis; a divisão do gênero Thamnodynastes em três clados; Ta. affinis fora de 

Tachymenis; e To. dorsatus em um clado separado das outras Tomodon. 
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Essa reorganização de Tachymeninini representa uma resolução à instabilidade 

historicamente reportada para a tribo (Roze, 1966; Myers & Hoogmoed, 1974; Franco, 2000; 

Harvey & Muñoz, 2004; Bailey et al., 2005). O polifiletismo de Tachymenis, Thamnodynastes 

e Tomodon é evidente e já foi inclusive corroborado para Tachymenis e Thamnodynastes em 

outros trabalhos (Vidal et al., 2010; Grazziotin et al., 2012).  

As propostas taxonômicas e os relacionamentos dos gêneros e espécies de Tachymenini 

são discutidos detalhadamente nos subitens a seguir.  

 

5.3.1 Convergências adaptativas e posicionamento dos gêneros Calamodontophis, 
Tomodon, Tachymenis e Gen. Nov. 2 

As características dentárias foram usadas por Amaral (1935) e Bailey (1966a) para sugerir 

uma relação próxima entre Calamodontophis e Tomodon. Em sua descrição de 

Calamodontophis paucidens Amaral (1935) relata que, por apresentar apenas 5+2 dentes 

maxilares muito grandes (corrigido para 7+2 por Bailey [1966a]), esse gênero representaria o 

extremo da evolução decrescente do aparelho dentário das serpentes opistóglifas.  

Franco et al. (2006) corroboraram o próximo relacionamento de Tomodon e 

Calamodontophis, considerando ainda os comportamentos defensivos de rolamento (rolling 

behavior), achatamento da cabeça e abertura de boca, além da mucosa oral e interna escuras, 

pupila redonda ou subelíptica, malacofagia e dentes maxilares reduzidos como características 

compartilhadas entre os dois gêneros. Bailey (1966), Pagini & Lema (1987) e Franco et al. 

(2006) relatam também a presença de dentes maxilares pré-diastemais sulcados como 

característica compartilhada por To. dorsatus e C. paucidens.  

Desde Boulenger (1886) a peculiaridade da morfologia maxilar de To. dorsatus é 

conhecida. A redução maxilar e no número de dentes maxilares é bastante característica para 

a espécie, com os dentes pré-diastemais maxilares completamente ausentes em alguns 

exemplares (Cechin, 1989). Além disso, o tamanho notável da sua presa foi mencionado 

diversas vezes na literatura (Bailey et al., 1966b; 1967; Franco, 2000; Bizerra et al., 2005; 

Franco et al., 2006).  

Entre as espécies que predam moluscos sem concha (e.g. C. paucidens [Carreira & 

Lombardo, 2008], To. dorsatus [Bizerra et al., 2005], Ta. ocellata [Gallardo, 1972], 

Sibynomorphus mikanii [Laporta-Ferreira et al., 1986], ou outros invertebrados de corpo 

mole, como anelídeos, e.g. gêneros Geophis, Atractus, Adelphicos e Ninia [Cadle & Greene, 

1993]), são encontradas diversas características adaptativas, como exemplo, a presença de um 

diastema maxilar anterior (S. mikanii e To. dorsatus), o encurtamento ou redução no número 
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de dentes do dentário (Calamodontophis, Atractus pantostictus), o aumento acentuado do 

último dente maxilar (Ta. ocellata e To. dorsatus), redução no número de dentes maxilares 

(Calamodontophis, Ta. ocellata e To. dorsatus), o encurtamento do maxilar (Ta. ocellata e 

To. dorsatus), bem como adaptações na morfologia e histologia das glândulas labiais (Taub, 

1966; Laporta-Ferreira et al., 1988; Sazima, 1989; Oliveira et al., 2008; 2013).  

Tais características supracitadas foram recorrentemente utilizadas para sustentar uma 

proximidade evolutiva entre Gen. Nov. 2 orestes, Ta. ocellata, To. dorsatus e 

Calamodontophis ssp. (Bailey, 1966a; Pagini & Lema, 1987; Franco, 2000; Franco et al., 

2006). Entretanto, nenhuma delas é sinapomórfica ou sequer compartilhada entre todas essas 

espécies. A única característica compartilhada entre os quatro gêneros supracitados, porém 

não sinapomórfica, é a articulação maxilar-ectopterigóide anterior à articulação palatino-

pterigóide (caráter 56, estado 0). Ainda, algumas dessas características são, inclusive, 

erroneamente propagadas como compartilhadas entres esses gêneros, como é o caso dos 

dentes opistóglifos maiores em Calamodontophis e a suposta presença de dentes maxilares 

pré-diastemais sulcados em Calamodontophis e Tomodon (Franco et al., 2006).  

Após a análise das imagens de microtomografia computadorizada de C. ronaldoi 

constatou-se que seus dentes maxilares são aproximadamente de mesmo tamanho, e não há 

diferença significativa no tamanho das presas (Figura 33). Ao mesmo tempo, a presença 

desses sulcos nos dentes maxilares pré-diastemais não foi encontrada em Calamodontophis ou 

Tomodon, tanto em microtomografias quanto em microscopia eletrônica de varredura. Na 

realidade, estão presentes nesses dentes somente cristas laterais, conforme visualizado nas 

imagens produzidas (Figura 32), e também relatado por Oliveira (2013) para To. dorsatus. 

Franco et al. (2006) confirmaram a presença de sulcos nos dentes maxilares pré-diastemais de 

To. dorsatus com referência à uma imagem de microscopia eletrônica apresentada por 

Melgarejo (2003; fig.4.13). Tal imagem ilustra justamente as cristas laterais, não sulcos. 

Assim, considerando a ausência de uma sinapomorfia que sustente a monofilia de um 

possível grupo que una Gen. Nov. 2 orestes, Ta. ocellata, To. dorsatus e Calamodontophis 

spp., conlui-se que os caracteres tradicionalmente utilizados para agrupar os gêneros 

Tomodon (em sua composição tradicional) e Calamodontophis são, na verdade, homoplasias 

correlacionadas à uma convergência adaptativa para predação de presas moles. Tachymenis 

ocellata (anteriormente Tomodon ocellatus) e To. dorsatus não são proximamente 

relacionados entre si, ou com o gênero Calamodontophis, sendo o Gen. Nov. 2 orestes 

(anteriormente Tomodon orestes) o táxon irmão de Calamodontophis. 
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Calamodontophis e Gen. Nov. 2 orestes 
Gen. Nov. 2 orestes foi incluída somente na matriz morfológica, sendo recuperada com o 

gênero Calamodontophis em todas as análises de dados combinados (Figuras 42 e 43). O seu 

posicionamento tradicional no gênero Tomodon é assim contestado, com embasamento em 

diversas características morfológicas não relatadas anteriormente. 

Essa espécie foi descrita para o gênero Tomodon sem uma aparente justificativa dos 

autores (Harvey & Muñoz, 2004). Presumivelmente o padrão de coloração dorsal semelhante 

ao de Ta. ocellata (antes Tomodon ocellatus), e algumas características morfológicas 

compartilhadas com To. dorsatus e Ta. ocellata (17 dorsais, 7 supralabiais, uma temporal 

anterior, dentes mandibulares subiguais) suportaram a decisão dos autores.  

Dentre as características compartilhadas entre Calamodontophis e Gen. Nov. 2 orestes, a 

mais marcante é a redução no tamanho do último dente maxilar, aproximadamente de mesmo 

tamanho dos outros dentes maxilares. Fora isso, os dois gêneros apresentam também 8 

infralalabiais, linha longitudinal na lateral do corpo ausente, lobos do hemipênis 

desenvolvidos com cálices espinulados, terminação do sulco espermático nos lobos não 

expandida, espinhos no corpo hemipeniano de mesmo tamanho, articulação dos ossos frontal 

e parietal paralela, e a mucosa oral escurecida.   

A coloração mais escura da mucosa oral já havia sido relatada em um espécime vivo de 

Gen. Nov. 2 orestes por Harvey & Munõz (2004). Provavelmente, essa coloração também 

deve ter sido utilizada como justificativa para a alocação dessa espécie em Tomodon. Ainda, o 

padrão hemipeniano de Calamodontophis e do Gen. Nov. 2 é bastante similar (ver Figuras 45 

e 90). Entretanto, em sua descrição, Harvey & Munõz (2004) apresentam o hemipênis de Gen. 

Nov. 2 orestes como “unicaliculado devido a quase completa fusão dos lobos, com cálices na 

porção distal do capítulo, o qual ocupa um quarto do hemipênis, e sulco espermático dividido 

na base do hemipênis”. Nenhuma dessas características foi encontrada nos hemipênis 

analisados. Apesar do hemipênis de apenas dois exemplares do Gen. Nov. 2 orestes terem 

sido examinados, é muito improvável que o sulco espermático divida-se na base do órgão, 

como sugerido por Harvey & Munõz (2004). Além de nenhum taquimeníneo apresentar essa 

característica, a região de divisão do sulco é bem conservada dentro da tribo, distal ou 

proximal, e não varia dentro de uma espécie. 

O déficit de informação para Calamodontophis spp. e Gen. Nov. 2 orestes, junto com a 

propagação de informações inacuradas, como a morfologia hemipeniana, o postulado grande 

tamanho das presas opistóglifas e os “sulcos” nos dentes pré-diastemais (ver discussão 

acima), camuflou a relação evolutiva desses dois gêneros raros.  
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5.3.2 Posicionamento de Gomesophis com Ptychophis 
O posicionamento do gênero Gomesophis com Ptychophis foi recuperado em todas as 

análises, com suportes médio ou alto. Além de um caráter sinapomórfico recuperado nas 

análises (maior comprimento do processo transverso do pré-maxilar em relação ao processo 

vomeriano), outros caracteres os relacionam: 17 fileiras de escamas dorsais, linha longitudinal 

lateral presente, terminação dos ramos do sulco espermático em área não expandida nos lobos 

do hemipênis, projeção na base do processo vomeriano do pré-maxilar ausente, articulação 

frontal do processo anterior do vômer com os processos vomerianos do pré-maxilar, processo 

póstero-ventral do nasal em mesmo plano da lâmina vertical do nasal, borda anterior da 

lâmina transversal do nasal irregular e diastema maxilar curto. 

O relacionamento próximo desses dois gêneros já foi mencionado por Franco (2000) e 

Gonzalez et al. (2014), que afirmaram que as características relacionadas com o uso de 

hábitats aquáticos (região pré-ocular mais curta, olhos e narinas direcionados numa posição 

ligeiramente ântero-dorsal), além da presença de três escamas labiais em contato com o olho, 

são exclusivas do grupo de Gomesophis e Ptychophis.  

As topologias apresentadas realmente demonstram a proximidade filogenética desses 

gêneros, porém não permitem chegar à decisão de sinonimização dos mesmos. Somente a 

disponibilidade de outras amostras moleculares, de diferentes localidades ao longo da 

distribuição geográfica, permitirá encerrar essa questão.  

 
5.3.3 Gênero Tachymenis e Gen. Nov. 1  

Segundo o conjunto de dados apresentados, o gênero Tachymenis é dividido em dois 

grupos: o clado “peruviana” (Tachymenis peruviana, Tachymenis trigonata e Tachymenis 

ocellata) e o clado “chilensis” (Tachymenis attenuata e Tachymenis chilensis), 

diagnosticados com base na morfologia hemipeniana. O primeiro apresenta o hemipênis com 

lobos mais longos e espinhos longos no capítulo, espinhos ao longo do corpo hemipeniano de 

mesmo tamanho, constrição marcada entre corpo e base, e sulco espermático dividido na 

região mediana do corpo. O segundo apresenta lobos curtos, com predominância de cálices 

papilados no capítulo, espinhos da primeira fileira do corpo ligeiramente maiores e sulco 

dividido na base do capítulo. Pela ausência de dados disponíveis, e sua consequente exclusão 

das análises filogenéticas, não foi possível verificar o posicionamento de Tachymenis 

tarmensis. Contudo, com base em sua morfologia externa, e até que outros dados estejam 

disponíveis (hemipênis e amostras de tecido), esse táxon é mantido tentativamente no gênero 

Tachymenis. 
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Em todas as análises de dados moleculares e de dados combinados, o próximo 

relacionamento de P. trigonatus e To. ocellatus, ambos agrupados com Ta. peruviana, foi 

sustentado com alto suporte. A proximidade filogenética de P. trigonatus e To. ocellatus foi 

sugerida por Amaral (1930) e corroborada pela filogenia de Franco (2000). Após isso, 

nenhum outro trabalho de Xenodontinae incluiu To. ocellatus em sua amostragem. Contudo, 

P. trigonatus foi incluída em algumas filogenias com enfoque em outros grupos de serpentes, 

e sempre foi recuperada junto à Ta. peruviana com alto suporte (Zaher et al., 2009a; Vidal et 

al., 2010; Grazziotin et al. 2012; Pyron et al., 2013; Figueroa et al., 2016).  

Alguns caracteres morfológicos suportam o próximo relacionamento dessas três espécies. 

Em primeiro lugar, o padrão de coloração de To. ocellatus e P. trigonatus é bastante similar, 

ambas com ocelos dorsais escuros definidos (Figuras 55 e 60). Além disso, o hemipênis 

dessas duas últimas é muito parecido com o de Ta. peruviana (Figura 58), o que reforça o 

posicionamento das mesmas dentro de Tachymenis. Entre as características hemipenianas 

compartilhadas entre essas três espécies estão a divisão medial do sulco espermático na 

metade do corpo hemipeniano, lobos desenvolvidos com espinhos longos, constrição entre 

base e corpo do hemipênis evidente e com pequena faixa nua, e espinhos ao longo do corpo 

de mesmo tamanho. 

Já Tachymenis affinis não apresentou proximidade filogenética com o gênero Tachymenis. 

Em todas as análises, seja somente com dados moleculares, ou com dados moleculares e 

morfológicos combinados, essa espécie foi mais proximamente relacionada aos gêneros 

revalidados de Thamnodynastes, Dryophylax e Mesostes. Os altos suportes nas análises 

moleculares (Figura 39) e a considerável distância filogenética entre essa espécie e os outros 

representantes de Tachymenis justifica a remoção de Ta. affinis de Tachymenis.  

Ao mesmo tempo que o posicionamento de Ta. affinis com Dryophylax e Mesostes 

apresentou um alto suporte molecular, o suporte para os dados combinados é baixo (Figura 

40), deixando instável a posição de Ta. affinis em relação a esses dois outros gêneros. Dessa 

forma, foi considerado mais prudente manter Ta. affinis em um gênero novo, mantendo assim 

a estabilidade de Tachymenis, Dryophylax e Mesostes. 

Boulenger (1896) descreveu Ta. affinis como proximamente relacionada à Ta. peruviana, 

distinguindo-a da última pelo maior número de dentes maxilares e 17 fileiras de dorsais. A 

presença de 17 dorsais lisas no meio do corpo é uma característica diagnóstica importante, 

apesar de ocorrer em alguns taquimeníneos (nos gêneros Gomesophis e Ptychophis, em 

algumas Thamnodynastes, Tomodon e Gen. Nov. 2, em algumas espécies de Dryophylax e em 

Ta. trigonata). Dentre as espécies com 17 dorsais, Pt. flavovirgatus, G. brasiliensis, D. 
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chimanta, D. duida, Th. lanei, Th. pallidus, Th. sertanejo, To. dorsatus e Gen. Nov. 2 orestes, 

Gen. Nov. 1 affinis distingue-se por um conjunto de caracteres morfométricos, de folidose, 

osteologia craniana, hemipênis e pelo padrão de coloração (Tabela 4). Das espécies 

supracitadas, a que poderia ser considerada mais similar à Gen. Nov. 1 affinis seria D. 

chimanta, devido sua morfologia hemipeniana (Figuras 61 e 71). Entretanto, outras 

características de folidose, como número de ventrais e subcaudais, e o comprimento do corpo, 

são suficientes para distinguir os dois táxons. 

As diferenças hemipenianas de Gen. Nov. 1 affinis auxiliam na rejeição de seu parentesco 

com o gênero Tachymenis. Seu hemipênis é levemente bilobado, com lobos muito curtos e 

cálices papilados nos ápices dos lobos, cálices espinulados por todo o capítulo e divisão do 

sulco espermático distal (na base do capítulo) (Figura 61). Tais características prontamente o 

diferenciam do clado de Ta. peruviana (Ta. peruviana, Ta. ocellata e Ta. trigonata). O 

hêmipenis de Gen. Nov. 1 affinis assemelha-se mais ao padrão de Ta. chilensis e Ta. 

attenuata, todavia, a diferença na coloração entre essas espécies (e.g., ausência das faixas 

dorsais na cabeça e pequenas manchas longitudinais em cada ventral, denotando um padrão 

de linhas incontínuas no início do corpo em Gen. Nov. 1 affinis) proporciona caracteres 

diagnósticos entre elas. 

 

5.3.4 As subespécies de Tachymenis 
O uso de dados moleculares em trabalhos sistemáticos integrou a genética na determinação 

de espécies e subespécies, adaptando a taxonomia tradicional para uma taxonomia baseada 

em filogenias (Torstrom et al., 2014). Contudo, o uso de genes levanta outras questões na 

medida que resultados moleculares discordam das subespécies reconhecidas 

morfologicamente (Burbrink et al., 2000; Torstrom et al., 2014). Tal panorama demonstra a 

necessidade do uso combinado de diferentes tipos de dados na descrição de novas espécies 

(Padial et al., 2010; Bauer et al., 2011; Fujita & Leaché, 2011).  

A variação nos padrões de coloração de Tachymenis levou à um complexo histórico de 

designação de subespécies ou variedades, disseminado por diversos autores como Werner 

(1898; 1901; 1904), Donoso-Barros (1961; 1962; 1966; 1970), Walker (1945) e Peters & 

Orejas-Miranda (1970).  

Em Ta. chilensis há uma separação morfológica aparente, porém não há concordância dos 

resultados moleculares com as subespécies reconhecidas morfologicamente. Essas duas 

subespécies podem ser distinguidas, basicamente, pelo padrão de coloração: Ta. chilensis 

chilensis apresenta duas linhas longitudinais paravertebrais escuras, que demarcam uma linha 
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clara vertebral, seguidas de duas faixas escuras mais grossas de cada lado do corpo. 

Tachymenis chilensis coronellina apresenta duas faixas longitudinais paravertebrais grossas, 

de coloração marrom escuro, com uma faixa vertebral mais clara, podendo formar ocelos 

vertebrais brancos ou amarelados. Entretanto, fora as pequenas variações de contagem de 

ventrais e subcaudais (Tabela 4), não foram encontradas características diagnósticas que 

sustentem os dois táxons como espécies distintas. Ao mesmo tempo, a distribuição geográfica 

encontrada para as subespécies apresentou uma certa sobreposição, com pelo menos um 

indivíduo de Ta. chilensis chilensis mais ao norte da distribuição de Ta. chilensis coronellina 

(Figura 54). 

Apesar da topologia das análises filogenéticas mostrarem as subespécies de Ta. chilensis 

como táxons separados, algumas amostras utilizadas nas análises filogenéticas preliminares, 

com dados exclusivos de genes mitocondriais, deixam dúvidas da real separação das mesmas 

(Figura 7). Tais amostras não foram utilizadas nas análises posteriores por problemas no seu 

sequenciamento, por ausência de voucher ou contaminação da amostra. Entretanto, ao incluí-

las na análise dos genes mitocondriais cox1 e cytb, o posicionamento de alguns exemplares de 

Ta. chilensis coronellina dentro de Ta. chilensis chilensis não permite afirmar que as mesmas 

são realmente unidades distintas molecularmente.  

Assim, considerando todo o conjunto de dados levantados, não foi possível diagnosticar as 

duas subespécies de Ta. chilensis como espécies distintas, principalmente pela grande 

sobreposição de dados de genes mitocondriais. As diferenças encontradas são classificadas, 

então, como polimorfismos da espécie.  

Um cenário análogo é encontrado para as subespécies de Ta. peruviana, porém ao passo 

que em Ta. chilensis há uma separação morfológica e não molecular, em Ta. peruviana é 

possível distinguir clados distintos molecularmente, mas sem nenhuma distinção morfológica. 

O trabalho de Ortiz (1973) definiu Ta. peruviana e invalidou suas subespécies anteriormente 

reconhecidas (e.g., Ta. peruviana peruviana, Ta. p. chilensis, Ta. p. assimilis e Ta. p. 

melanura de Donoso-Barros, 1966), porém sem examinar qualquer espécime da Argentina 

(Ortiz, 1973). Assim, Miranda & Couturier (1981) descreveram a subespécie Ta. peruviana 

yutoensis para alguns exemplares argentinos, com base no padrão de coloração dorsal com 

uma linha vertebral branca evidente, o que seria distinto, portanto, ao padrão peruano.  

Alguns exemplares de Ta. peruviana da Argentina realmente apresentam a linha vertebral 

branca, concordando com Miranda & Couturier (1981), porém nenhuma correspondência 

geográfica foi encontrada. Da mesma maneira, diversos exemplares argentinos, inclusive 

simpátricos aos exemplares descritos como Ta. peruviana yutoensis (da província de Jujuy), 
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apresentaram padrão de coloração totalmente distinto ao diagnosticado por Miranda & 

Couturier (1981), e igual aos padrões encontrados em exemplares peruanos. Após o exame da 

série tipo de Ta. peruviana yutoensis, nenhuma outra característica diagnóstica foi encontrada 

para diferenciar essa subespécie.  

Da mesma forma, não foram encontradas características diagnósticas que sustentem as 

subespécies de Tachymenis attenuata, Ta. attenuata attenuata e Ta. attenuata boliviana. Na 

descrição de Walker (1945), a principal característica utlilizada para diagnosticar as duas foi o 

padrão de coloração dorsal, complementada por diferenças sutis no número de dentes 

maxilares e no número de ventrais e subcaudais. Mesmo que as duas subespécies não tenham 

sido incluídas nas análises filogenéticas, os caracteres apresentados em sua descrição são 

arbitrários: a variação de coloração definida por Walker (1945) para Ta. attenuata attenuata 

foi encontrada dentro da série tipo de Ta. attenuata boliviana. A menos que Walker tenha 

trocado os exemplares em sua descrição, ou ainda que tenha ocorrido um erro na etiquetagem 

dos exemplares posteriormente, os padrões de coloração descritos não permitem diferencia-

los seguramente. Ainda, a diagnose reportada na descrição foi baseada em poucos exemplares 

(Walker, 1945), o que também impossibilita o reconhecimento da variação entre os dois 

táxons. A diferença entre as contagens das subespécies foi diminuída à medida que outros 

exemplares foram analisados, enfraquecendo ainda mais seus caracteres diagnósticos.  

A morfologia hemipeniana das subespécies de Ta. attenuata também é similar. A diferença 

no formato (mais robusto em Ta. attenuata boliviana, e com uma leve constrição entre corpo 

e capítulo em Ta. attenuata attenuata) (Figura 50), deve-se a um viés do método de 

preparação do hemipênis e não deve ser considerado como uma variação. Obviamente, dados 

de mais exemplares são necessários para aprimorar o conhecimento da variação morfológica 

dessa espécie extremamente rara em coleções. Contudo, a partir dos dados levantados, e 

buscando uma maior objetividade na definição de unidades evolutivas diagnosticáveis, as 

duas subespécies de Ta. attenuata novamente não são consideradas.  

 

5.3.5 Nova composição para o gênero Thamnodynastes (lato sensu) 
Considerando o conjunto de dados morfológicos e moleculares apresentados, a monofilia 

do gênero Thamnodynastes, em sua configuração atual, não pôde ser sustentada.   

A separação de Th. pallidus, Th. sertanejo, Th. longicaudus e Th. lanei de todas as outras 

Thamnodynastes foi recorrente em todas as análises realizadas. Ao mesmo tempo, outras 

filogenias que utilizaram Th. pallidus como terminal, mesmo que em uma amostragem muito 

restrita de Tachymenini, recuperaram também Th. pallidus separada molecularmente das 
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outras Thamnodynastes (Vidal et al., 2010; Grazziotin et al., 2012; Pyron et al., 2013).  

Em relação à morfologia do grupo, Bailey et al. (2005) criaram o grupo “pallidus” para as 

espécies mais especializadas de Thamnodynastes, i.e, aquelas com corpo mais alongado, 

cauda mais longa, cabeça curta, olhos maiores, pupila elíptica e menor contagem de escamas 

dorsais: Th. pallidus, Th. sertanejo, Th. longicaudus e uma quarta espécie não descrita do 

norte da Amazônia e seus tributários (Bailey et al., 2005, p.84). Ao descrever Th. lanei, os 

autores a excluem do grupo pallidus, porém sem apresentar justificativas para tal decisão 

(Bailey et al., 2005).  

As evidências morfológicas que sustentam a restrição de Thamnodynastes para as espécies 

do grupo pallidus (sensu Bailey et al., 2005) e Th. lanei são a presença de 17 fileiras de 

dorsais no meio do corpo (exceto em Th. longicaudus), cauda longa (acima de 70 subcaudais) 

e corpo alongado, largura do olho maior do que a distância entre narinas, íris bege clara com 

uma faixa mais escura que cruza a pupila horizontalmente, faixa pós-ocular sem 

preenchimento, linhas ventrais contínuas (exceto em Th. sertanejo) e espinhos de mesmo 

tamanho no corpo do hemipênis.  

O grupo pallidus é então mantido para as espécies Th. pallidus, Th. sertanejo e Th. 

longicaudus, confirmando o proposto por Bailey et al. (2005). O posicionamento das espécies 

dentro do grupo, entretanto, permaneceu incerto. Thamnodynastes longicaudus aparece como 

táxon irmão de Th. pallidus nas análises Bayesianas (BA) e de Máxima Verossimilhança 

(MV) de dados combinados, e na Máxima Parcimônia (MP) com dados morfológicos. 

Entretanto, na MP com dados combinados Th. pallidus agrupa-se com Th. sertanejo. 

Thamnodynastes longicaudus é a única espécie do gênero com 19 dorsais, o que faria sentido 

se essa ocupasse uma posição externa às espécies de 17 dorsais (Th. sertanejo e Th. pallidus); 

ao mesmo tempo, Th. sertanejo é a única que apresenta um padrão de coloração diferenciado, 

sem linhas longitudinais ventrais, o que poderia, da mesma maneira, justificar o seu 

posicionamento como táxon irmão das espécies do grupo com linhas (Th. longicaudus e Th. 

pallidus). 
Dentre as espécies do gênero, Th. lanei é a mais distinta, sempre mantendo-se como irmã 

do clado pallidus (Th. pallidus, Th. sertanejo e Th. longicaudus), exceto na análise de MP 

para dados combinados (Figura 41). Apesar de exibir o padrão geral morfológico de 

Thamnodynastes, Th. lanei é a única do gênero com escamas quilhadas, fossetas apicais 

presentes e 15 fileiras de dorsais próximo da cloca (versus 13 nas outras três espécies); além 

de apresentar uma morfologia hemipeniana única, demarcada por uma grande área nua de 

constrição entre a base e corpo do órgão e lobos mais desenvolvidos (Figura 62). 
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Dentre as outras espécies de “Thamnodynastes” (lato sensu), as mais robustas, com maior 

tamanho corporal, maior comprimento da cabeça, de escamas lisas e com pigmentação escura 

na bainha da língua e palato (grupo strigatus: Thamnodynastes strigatus e Th. rutilus), foram 

alocadas ao gênero Mesostes, restando todas as outras espécies de 19 dorsais (exceto Th. 

chimanta e Th. duida) no gênero Dryophylax.  

Thamnodynastes corocoroensis, Th. duida, Th. marahuaquensis e Th. yavi não foram 

incluídas nas análises por falta de material disponível e, assim, são tentativamente alocadas 

também ao gênero Dryophylax. Uma vez que as características morfológicas das mesmas 

correspondem ao padrão das outras espécies de Dryophylax, essa decisão foi tomada 

buscando manter a estabilidade taxonômica das propostas nomenclaturais apresentadas.   

O gênero Dryophylax não foi recuperado somente nas análises de MP, e apresentou 

suportes baixos nas análises de dados combinados. Entretanto, seu suporte foi muito alto nas 

análises estritas de dados moleculares (Figura 39). A ausência de caracteres sinapomórficos 

para Dryophylax poderia estar afetando as análises morfológicas. Apesar de observado um 

aparente padrão morfológico dentro do gênero (hemipênis com cálices papilados e 

espinulados no capítulo, linhas longitudinais ventrais e manchas ovais definidas no meio das 

supralabiais), uma grande quantidade de variação é encontrada, tanto na morfologia externa 

(e.g., dorsais quilhadas ou lisas), quanto na morfologia hemipeniana e craniana. A falta de 

informação para algumas espécies, como Th. ramonriveroi e as espécies endêmicas dos tepuis 

venezuelanos, também pode contribuir para a deficiência no suporte morfológico.  

Já em relação ao gênero Mesostes, o suporte morfológico é alto e algumas sinapomorfias 

no padrão de coloração, hemipênis e osteologia craniana o sustentam. O grupo strigatus foi 

recuperado com suportes moderados (análises de dados combinados) ou altos (análises 

moleculares) e, inclusive, é um dos poucos clados recuperados em todas as análises 

morfológicas (Apêndice 5, Figuras 39 a 41). Esse agrupamento faz sentido uma vez que as 

espécies desse grupo (Mesostes rutilus e Mesostes strigatus) são as únicas dentre os 

taquimeníneos que apresentam o palato e o contorno da bainha da língua pretos. Essas 

espécies ainda apresentam as maiores médias de comprimento da cabeça e grandes tamanhos 

corporais (M. strigatus é a maior espécie de Tachymenini) (Tabela 4), além de um padrão de 

manchas nas suturas das labiais e no centro das escamas rostral e sinfisal bastante 

característico (Figura 10a).  

O táxon recuperado como irmão do grupo strigatus foi Mesostes sp. nov. 

(“Thamnodynastes” sp. nov.), incluido na análise a partir do sequenciamento de um espécime 

da Amazônia peruana, e tentativamente alocado ao gênero Mesostes. Apesar de apresentar 
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padrão de coloração similar à Dryophylax gambotensis, e não apresentar as características 

diagnósticas morfológicas de Mesostes (e.g. corpo robusto e bainha da língua e palato preto) 

seu posicionamento com Mesostes foi bem suportado molecularmente. Ao mesmo tempo, 

somente genes mitocondriais puderam ser sequenciados para esse terminal. Uma vez que 

tratava-se de uma espécie não descrita, o mesmo foi mantido mesmo assim nas análises, como 

forma de testar seu posicionamento.  

Dessa forma, seu posicionamento genérico é ainda incerto e um arranjo definitivo está 

pendente da coleta de novos exemplares que confirmem as características diagnósticas para a 

espécie, e mais amostras moleculares e sequenciamento de mais genes. 

 

5.4 Complexos de espécies crípticas 
Três diferentes complexos de espécies foram revelados em Tachymenini, dois no gênero 

Dryophylax: o complexo “hypoconia” (sensu Cei et al., 1992) e o complexo nattereri; e um 

no gênero Mesostes: o complexo strigatus.  

Duas linhagens de Mesostes strigatus foram recuperadas nas análises filogenéticas 

moleculares, suportadas também pelas análises de dados combinados: uma do Sudeste do 

Brasil, dos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo e São Paulo; e outra do 

Rio Grande do Sul e Argentina (Figuras 39 e 40).  

Günther (1858) descreveu Tomodon strigatus com localidade tipo designada como 

América do Sul. Jan (1863) descreveu Mesostes obtrusus para Buenos Aires, Argentina, e 

Mesostes obtrusus var. platanensis para La Plata, Argentina. Posteriormente Boulenger 

(1885) descreveu Thamnodynastes nattereri var. laevis para o Rio Grande do Sul, Brasil. O 

nome strigatus só foi tratado novamente por Hoge (1952), que designou um alótipo para 

redefinir Th. strigatus, e designou o estado de São Paulo como sua localidade tipo.  

De acordo com Hoge (1952), os caracteres utilizados por Boulenger (1896) para o tipo de 

Tomodon strigatus (133 ventrais e 56 subcaudais), corresponderiam à variação encontrada 

para os exemplares procedentes do estado de São Paulo e, portanto, designa esse estado como 

a localidade tipo da espécie. Entretanto, tal variação de contagens de escamas foi encontrada 

também nos exemplares do Sul do Brasil e Argentina. Após a análise dos holótipos dos 

táxons supracitados, concluiu-se que todos referem-se à mesma espécie, Thamnodynastes 

strigatus.  

Assumindo a definição de Hoge (1952) para a localidade tipo de Th. strigatus como 

correta, o nome Mesostes obtrusus estaria disponível para o táxon argentino. Todavia, ainda 



 

 

108 

não foi possível diagnosticar morfologicamente esses dois clados, mantendo-se portanto o 

grupo strigatus como um complexo com duas espécies crípticas.  

Em relação ao gênero Dryophylax, duas linhagens foram encontradas no complexo 

nattereri: uma da Mata Atlântica do Sudeste do Brasil, desde o litoral norte e região central 

do estado de São Paulo até o sul da Bahia, nos munícipios de Boa Nova (Serra do Timorante), 

Ilhéus e Itambé; e outra nas áreas do centro e sul da Bahia, a última mais proximamente 

relacionada à Dryophylax almae, das áreas de Caatinga do Nordeste (Figura 39). Os 

espécimes da região Sudeste, e de algumas localidades do sudeste da Bahia (Figura 68), 

apresentam um escurecimento característico da coloração ventral em direção à cauda; já os 

espécimes das outras localidades da Bahia (Figura 68) assemelham-se ao padrão de algumas 

D. almae .  

Entretanto, a variação das características morfológicas de D. almae é pouco conhecida e há 

uma grande sobreposição de caracteres com a variação de “D. nattereri” (Tabela 4), o que 

gera uma grande dificuldade na diagnose das formas de “nattereri” do Nordeste. Outros 

espécimes identificados como “Thamnodynastes nattereri” são também encontrados na 

região Sul do Brasil (Figura 68), e não correspondem ao padrão típico de coloração de 

nattereri (da região Sudeste). A amostragem utilizada nas análises filogenéticas, tanto 

morfológica quanto molecular, é insuficiente para resolver essa questão, e somente ampliando 

a amostragem de D. almae e D. nattereri, especialmente para espécimes do Nordeste e do Sul 

do país, será possível vislumbrar propostas taxonômicas para esse complexo.  

Já o complexo de Dryophylax sp. (complexo “hypoconia” sensu Cei et al., 1992) é o maior 

e mais intricado deles. Os dados moleculares permitiram recuperar, com elevados suportes, 

quatro linhagens dentro do táxon anteriormente reconhecido como “Thamnodynastes 

hypoconia” (Thamnodynastes sp.1 nas minhas análises): uma com os espécimes do Sul do 

Brasil e Argentina (Clado 6); outra com os espécimes do Sudeste do Brasil (estados de São 

Paulo e Minas Gerais) (clado 7); outra exclusiva do planalto do Rio Grande do Sul e Santa 

Catarina (clado 8); e a quarta com exemplares da região central do Brasil (estados do 

Tocantins e Goiás) (clado 10) (Figura 39).  

Não foi possível separar essas linhagens pela análise de componentes principais, realizada 

com alguns caracteres morfológicos. Contudo, a estatística descritiva e os padrões de 

coloração permitiram diferenciar as populações localizadas nos dois extremos da distribuição 

do complexo (Figura 70): o clado da Argentina e Sul do Brasil e o clado centro-norte, nos 

estados do Tocantins e Goiás (clados 6 e 10 da Figura 39). Esses dois últimos puderam ser 



 

 

109 

diagnosticados morfologicamente e são considerados como duas espécies válidas, nomeadas 

de Dryophylax sp. 1 e Dryophylax sp. 2, respectivamente. 

A aparente variação encontrada nas linhagens com distribuição intermediária às duas 

espécies reconhecidas (Figura 70) não permite diagnosticá-las como espécies válidas, e 

somente os dados moleculares as separam. Na realidade, alguns exemplares da região Sul do 

Brasil, aparentemente associados aos espécimes argentinos pela morfologia, estão 

geograficamente próximos aos espécimes do clado do planalto do sul do Brasil (Clado 8 da 

Figura 39, círculos pretos na Figura 70). Porém, como tais exemplares não possuem amostra 

de tecido coletada, não foi possível associá-los com clareza a algum dos clados moleculares 

recuperado dentro de Dryophylax sp.   

Ainda, em relação aos complexos de Dryophylax nattereri e Dryophylax sp. (“hypoconia” 

sensu Cei et al., 1992), um padrão comum foi encontrado na variação hemipeniana 

intraespecífica. Para o complexo de Dryophylax sp. (“hypoconia” sensu Cei et al., 1992), a 

morfologia do hemipênis foi útil somente para diagnosticar a linhagem mais setentrional 

(Dryophylax sp. 2), com uma grande variação, aparentemente sem nenhuma correspondência 

geográfica, nas outras três linhagens. Em Dryophylax sp. 2 há um aumento dos espinhos do 

corpo em direção à base do hemipênis (Figura 82); em Dryophylax sp. 1 essa mesma forma 

hemipeniana é encontrada junto com outro padrão completamente distinto, com o hemipênis 

longo e sem espinhos aumentados (Figura 81). O padrão hemipeniano com espinhos 

aumentados foi encontrado também em alguns exemplares do Mato Grosso e de Minas 

Gerais, além dos exemplares argentinos; e o padrão sem espinhos aumentados foi encontrado 

em espécimes de São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. Em D. nattereri uma 

variação na bilobação do hemipênis foi encontrada em exemplares do clado da região Sudeste 

(Figura 78). Essa variação na bilobação é mais comum em Tachymenini, sendo encontrada 

também nos hemipênis de Th. pallidus (Figura 65).  

A morfologia hemipeniana é, aparentemente, mais plástica do que se imaginava (Myers & 

McDowell, 2014), o que ficou cada vez mais evidente à medida que o número amostral de 

hemipênis analisados foi aumentando. A variação hemipeniana intraespecífica parece ser 

comum, ao menos para espécies com amplas distribuições (Myers & McDowell, 2014), o que 

mostrou-se relacionado com a presença de espécies crípticas em Tachymenini.  

Nos últimos anos, novos métodos probabilísticos de delimitação de espécies, baseados na 

teoria da coalescência, têm surgido como ferramenta de identificação de linhagens crípticas; e 

o encontro de tais linhagens tem sido um padrão recorrente na região Neotropical (Bickford et 

al., 2007; Camargo et al., 2012; Fujita et al., 2012; Ruane et al., 2014; Domingos et al., 2016). 
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A identificação de linhagens crípticas é fundamental para a delimitação de novas espécies, 

entretanto nem sempre há uma correspondência da variação morfológica com as linhagens 

recuperadas, i.e., em grande parte dos casos a variação fenotípica entre as formas é muito sutil 

(Hebert et al., 2004; Ravaoarimanana et al., 2004).  

No caso das populações do complexo Dryophylax sp. (“hypoconia” sensu Cei et al., 1992) 

do planalto da região Sul e da região Sudeste do Brasil, não foi possível encontrar diagnose 

morfológica que corrobore os clados moleculares. Infelizmente, tais táxons não puderam ser 

testados nas análises morfológicas por falta de material disponível. Assim, decisões mais 

conclusivas dependem de uma maior amostragem, tanto morfológica quanto molecular. 

O uso exclusivo de informação morfológica para o reconhecimento de novas espécies pode 

ser problemático (Fujita & Leaché, 2011; Domingos et al., 2016), especialmente quando não 

há conhecimento da variação intraespecífica de um táxon em decorrência de uma amostragem 

taxonômica insuficiente. Ao mesmo tempo, sustentar decisões taxonômicas exclusivamente 

em dados moleculares é desaconselhado, uma vez que escapa do requisito básico de 

descrições dependentes de caracteres diagnósticos, que busquem refletir linhagens evolutivas, 

e que associem o nome a uma identidade reconhecível para qualquer usuário (Bauer et al., 

2011). Dessa forma, linhagens evolucionariamente distintas (i.e. “espécies candidatas”) 

podem permanecer não nomeadas até que informação adicional permita uma descrição 

adequada (Bauer et al., 2011).  

Levando em consideração a deficiência de caracteres morfológicos diagnósticos, e a falta 

de informação da variação morfológica associada à distribuição geográfica, optou-se em 

manter as linhagens crípticas de Tachymenini, discutidas nos parágrafos acima, não nomeadas 

até que informações adicionais permitam uma descrição adequada.  

 
5.5 Comentários finais 
A tribo Tachymenini é um claro exemplo do déficit no conhecimento da diversidade das 

serpentes Neotropicais. As lacunas amostrais, e os complexos e intricados históricos 

taxonômicos de diversos gêneros de Xenodontinae, permeiam a instabilidade dos 

relacionamentos entre e dentro das suas tribos.  

Os resultados apresentados para Tachymenini apontam para uma diversidade ainda 

subestimada, ressaltando a necessidade de mais estudos para os grupos de espécies da tribo, 

tanto para questões moleculares (como métodos de delimitação de espécies e filogeografia), 

quanto para questões morfológicas (por exemplo, análises geográficas amplas de caracteres 

morfológicos dos complexos de espécies crípticas).  
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O presente trabalho fornece importantes subsídios para o entendimento das relações 

evolutivas da tribo, com base em uma análise integrativa e inédita de dados morfológicos e 

moleculares. A nova proposta de classificação reestruturou toda a nomenclatura da tribo, 

agora com 10 gêneros e 35 espécies, e aumentou a diversidade dos taquimeníneos em três 

gêneros e duas espécies, além de pelo menos cinco espécies ainda não descritas. 

Essa nova classificação mantêm a estabilidade taxonômica da tribo, ao mesmo tempo que 

fornece importantes caracteres diagnósticos para seus gêneros e espécies. Os dados 

apresentados foram fundamentais para identificar os gêneros e complexos de espécies 

problemáticos de Tachymenini, e assim indicar os próximos pontos a serem focados em 

estudos futuros sobre a sistemática e taxonomia da tribo. 
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6. CONCLUSÕES 
 

x A tribo Tachymenini foi recuperada como monofilética, sustentada por alto suporte de 

dados morfológicos e moleculares, sendo a viviparidade a única sinapomorfia da tribo; 

x Não foi encontrado suporte para o posicionamento da tribo dentro de Xenodontinae; 

x O uso combinado de dados morfológicos e moleculares foi fundamental para o 

entendimento das relações filogenéticas da tribo; 

x Com base no levantamento de dados morfológicos, as seguintes decisões taxonômicas 

foram propostas para Tachymenini, anteriormente às analises filogenéticas: sinonimização 

de Thamnodynastes ceibae à Thamnodynastes dixoni; sinonimização de Tachymenis 

elongata à Pseudalsophis elegans; alocação de Thamnodynastes hypoconia como sinônimo 

júnior de Thamnodynastes strigatus; Thamnodynastes nattereri considerada como espécie 

plena, sendo necessária a designação de um neótipo; e descrição de Thamnodynastes 

phoenix sp. nov. para as populações de Thamnodynastes do Cerrado e Caatinga da região 

central e Nordeste do Brasil; 

x As análises filogenéticas de dados moleculares e morfológicos permitiram as seguintes 

conclusões: 

1) O gênero Thamnodynastes é restrito para as espécies do grupo pallidus (Th. pallidus, 

Th. sertanejo, Th. longicaudus e uma quarta espécie não descrita) e Th. lanei; 

2) O gênero Dryophylax é revalidado para alocar todas as espécies de Thamnodynastes 

com 19 fileiras de dorsais (quilhadas ou lisas), além de Thamnodynastes chimanta e 

Thamnodynastes duida, com 17 dorsais; 

3)  As espécies Th. duida, Th. corocoroensis, Th. marahuaquenis, Th. ramonriveroi e Th. 

yavi, apesar de não terem sido incluídas nas análises filogenéticas por carência de dados 

disponíveis, são alocadas junto às espécies presumidamente mais próximas (Th. 

paraguanae, Th. gambotensis, Th. dixoni e Th. chimanta) e, portanto, posicionadas 

tentativamente no gênero Dryophylax; 

4)  Thamnodynastes sp. (complexo “hypoconia” sensu Cei et al., 1992) é também 

alocada no gênero Dryophylax, e duas espécies são reconhecidas para o que anteriormente 

era considerado como “Thamnodynastes hypoconia”: Dryophylax sp.1 e Dryophylax sp.2, 

da região Sul do Brasil e Argentina e da região central do Brasil, respectivamente; 

5) O gênero Mesostes é revalidado para abrigar as espécies de Thamnodynastes do grupo 

strigatus (Th. rutilus e Th. strigatus); 
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6)  Thamnodynastes sp. nov. (aff. strigatus), de um enclave de área aberta na Amazônia 

Peruana, é tentativamente alocada no gênero Mesostes, pendente da disponibilidade de 

mais dados; 

7)  Tachymenis affinis é alocada em um gênero a parte, Gen. Nov. 1, com base em 

características hemipenianas e cranianas, e pelo seu posicionamento nas árvores 

filogenéticas; 

8)  Tomodon ocellatus e Pseudotomodon trigonatus são alocadas no gênero Tachymenis, 

com alto suporte molecular e morfológico; 

9) O gênero Tachymenis é dividido em dois grupos bem sustentados por dados 

moleculares e morfologia hemipeniana: clado peruviana (Ta. peruviana, Ta. ocellata e Ta. 

trigonata) e clado chilensis (Ta. chilensis e Ta. attenuata); 

10) Tachymenis tarmensis é mantida dentro do gênero Tachymenis, porém seu 

posicionamento está ainda pendente da disponibilidade de dados; 

11) Tomodon orestes é alocada em um gênero a parte, Gen. Nov. 2, este mais 

proximamente relacionado ao gênero Calamodontophis; 

12) O gênero Tomodon fica restrito para Tomodon dorsatus, diagnosticado por 

características cranianas e de morfologia externa; 

x Para os 33 táxons da tribo Tachymenini anteriormente válidos, 14 são mantidos, 17 são 

realocados de gênero e dois são invalidados; 

x  A nova composição de Tachymenini passa a abranger 10 gêneros e 35 espécies: 

Calamodontophis paucidens, Calamodontophis ronaldoi, Gomesophis brasiliensis, 

Ptychophis flavovirgatus, Tachymenis attenuata, Tachymenis chilensis, Tachymenis 

ocellata nov. comb., Tachymenis peruviana, Tachymenis tarmensis, Tachymenis trigonata 

nov. comb., Gen. Nov. 1 affinis nov. comb., Thamnodynastes lanei, Thamnodynastes 

longicaudus, Thamnodynastes pallidus, Thamnodynastes sertanejo, Dryophylax almae 

nov. comb., Dryophylax chaquensis nov. comb., Dryophylax chimanta nov. comb., 
Dryophylax corocoroensis nov. comb., Dryophylax dixoni nov. comb., Dryophylax duida 

nov. comb., Dryophylax gambotensis nov. comb., Dryophylax marahuaquensis nov. 
comb., Dryophylax nattereri nov. comb., Dryophylax paraguanae nov. comb., 
Dryophylax phoenix sp. nov. nov. comb., Dryophylax ramonriveroi nov. comb., 
Dryophylax sp.1 sp. nov., Dryophylax sp.2 sp. nov., Dryophylax yavi nov. comb., 
Mesostes rutilus nov. comb., Mesostes strigatus nov. comb., Mesostes sp. nov, Tomodon 

dorsatus e Gen. Nov. 2 orestes nov. comb.; 
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x Além dessas novas propostas classificatórias, as análises filogenéticas permitiram 

reconhecer três complexos de espécies crípticas em Tachymenini: Dryophylax nattereri, 

Dryophylax sp. (complexo “hypoconia” sensu Cei et al., 1992) e Mesostes strigatus; 

x  Cinco outras espécies candidatas são elencadas para a tribo: duas no complexo de 

Dryophylax sp. (complexo “hypoconia” sensu Cei et al., 1992), uma para o complexo de 

Dryophylax nattereri, uma no complexo de Mesostes strigatus e uma quarta espécie de 

Thamnodynastes do grupo pallidus;  

x A diversidade dentro de Tachymenini, especialmente para o gênero Thamnodynastes (lato 

sensu), é ainda subestimada, e maiores esforços são necessários para melhor diagnosticar 

as linhagens evolutivas crípticas recuperadas dentro dos gêneros Dryophylax e Mesostes; 
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7. RESUMO 
 

Apesar do crescente aporte de informações na sistemática das serpentes Neotropicais, 

impulsionado pelo desenvolvimento de técnicas moleculares, as relações evolutivas intra e 

intertribais da subfamília Xenodontinae ainda são incipientes, e o posicionamento de gêneros 

e espécies de várias de suas tribos é desconhecido. A tribo Tachymenini (Dipsadidae, 

Xenodontinae) abriga sete gêneros e 33 espécies válidas, amplamente distribuídas na América 

do Sul, e representadas por um complexo histórico taxonômico e uma diversidade 

subamostrada. O presente projeto visou estudar as relações evolutivas de Tachymenini, de 

modo a testar as hipóteses de relacionamento entre seus gêneros e espécies em um contexto 

integrativo, e assim validar mudanças taxonômicas. Todos os táxons válidos de Tachymenini 

foram examinados, sendo este o trabalho mais abrangente para a tribo. Foram realizadas 

análises filogenéticas de Máxima Parcimônia, Máxima Verossimilhança e Bayeasiana, a partir 

da codificação de 70 caracteres morfológicos e do sequenciamento de três genes 

mitocondriais e três nucleares. As análises filogenéticas recuperaram Tachymenini como 

monofilética e seus gêneros mais especiosos, Tachymenis, Thamnodynastes e Tomodon, 

polifiléticos. Dois novos gêneros e quatro novas espécies são propostas, três espécies são 

sinonimizadas e dois outros gêneros são revalidados, resultando em uma nova classificação 

com 10 gêneros e 35 espécies para a tribo. Ainda, três complexos de espécies crípticas foram 

recuperados, o que aumentaria a diversidade de Tachymenini em pelo menos quatro novas 

espécies. O uso de dados morfológicos e moleculares combinados foi fundamental para o 

melhor entendimento das relações entre os gêneros da tribo, e para o estabelecimento de 

caracteres diagnósticos. Outros tipos de abordagens, além de complementação de lacunas 

amostrais, tanto morfológicas quanto moleculares, são necessárias em estudos sistemáticos 

futuros de Tachymenini e outros grupos de xenodontíneos.  
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8. ABSTRACT 
 

In spite of the incoming flow of information regarding the systematics of Neotropical snakes, 

largely driven by the innovation of new techniques for molecular data, the evolutionary 

relations among members of the subfamily Xenodontinae are incipient, and the phylogenetic 

status of several genera and species are still unknown. The tribe Tachymenini (Dipsadidade, 

Xenodontinae) is composed by seven genera and 33 species widely distributed throughout 

South America, and characterized by a complex taxonomic history and a hidden diversity. 

This project aimed to study the phylogenetic relations of Tachymenini, testing the 

evolutionary hypotheses of relationships among its genera and species in an integrative 

approach, and to further validate taxonomic changes. All Tachymenini taxa were analyzed in 

the most comprehensive study of the tribe. Maximum Parsimony, Maximum Likelihood and 

Bayesian analysis were performed using 70 morphological characters, three mitochondrial 

and three nuclear genes. Phylogenetic analysis recovered Tachymenini as monophyletic, and 

its most specious genera, Tachymenis, Thamnodynastes and Tomodon, as polyphyletic. Two 

new genera and four new species are proposed, three species are synonymized, and two other 

genera are resurrected, resulting in a new composition of 10 genera and 35 species for the 

tribe. Nevertheless, three cryptic species complexes were recovered, which would increase the 

diversity for Tachymenini in at least four other species. The combined use of morphological 

and molecular data was fundamental for a better understanding of the genera relationships, 

and for the establishment of diagnostic characters for the taxa. Other approaches, along with 

the improvement of morphological and molecular data deficiencies, are necessary in future 

systematic studies of Tachymenini and other Xenodontinae. 
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10. APÊNDICES 
 
Apêndice I. Lista do material examinado. Estados ou Departamentos em negrito; municípios em 

itálico. 

 

Calamodontophis paucidens. BRASIL. Rio Grande do Sul. Cachoeira do Sul: MCP 11469; 

Rosário do Sul: MCN 16451; São Gabriel: UFRGS 6328, 6331; Santana do Livramento 

(Estância Cerros Verdes): UFRGS 6169. 

Calamodontophis ronaldoi. BRASIL. Paraná. General Carneiro: IBSP 55914. 

Dryophylax almae. BRASIL. Alagoas/Sergipe. UHE Xingó: MZUSP 20985, 20987-21003. 

Bahia. Feira de Santana: MZFS 801; Rodelas: IBSP 52135 (holótipo). Paraíba. Areia (Mata do 

Pau de Ferro): MZUSP 20375, 20377; Cabaceiras (Fazenda Bravo): CHUFPB 4527; Campina 

Grande: INSP 85059; São José do Cariri (11 km sul de Boa Vista): CHUFPB 5918. 

Pernambuco. IBSP 83664; Custódia: MFCH 1863, 1864, 1848; Floresta: MFCH 1849-1852, 

1855-1861, 1865, 1868, 1869; Sertânia: MFCH 1854, 1866. 

Dryophylax chaquensis. ARGENTINA. Província Buenos Aires. Departamento Enseada: 
FML 1888. Província Chaco. Departamento Comandante Fernández. Presidencia Roque 

Saenz Peña: FML 26133; La Mascota: UNNEC 6716; Departamento General Güemes. 
Miraflores: UNNEC 10467; Departamento San Fernando.  Companhia Las Mercedes: UNNEC 

339 (Holótipo); Río Tragedero: UNNEC 7936; Departamento 25 de Mayo. Machagai: FML 

1826; Departamento 12 de octubre. Hermoso Campo: UNNEC 41 (Parátipo); Capital Solani: 

MACN 36721 (Parátipo); Colonia Benites: MACN 36718 (Parátipo); Las Garcitas: MACN 

36713 (parátipo); La Verde: MACN 36719, 36720 (Parátipo); Zaparinqui: MACN 36717 

(parátipo). Província Corrientes. Departamento Corrientes. Capital: FML 2705, UNNEC 991, 

6898; Departamento Bella Vista: MLP 320; Departamento Ituzaingó.  Isla Talavera: UNNEC 

12445. Província Entre Ríos. Departamento Gualeguaychu. Ibicuy: FML 13509. Província 
Formosa: UNNEC 223, 224 (Parátipos); Pozo del Tigre: MACN 36728 (parátipo); 

Departamento El Bagual:  MLP 652; Departamento Formosa. Desembocadura del riacho 

Pilagá: UNNEC 8969; Departamento Matacos. Estancia La Florencia: UNNEC 5636; 

Departamento Pilcomayo. Bouvier: MNRJ 13419-13420. Província Salta: MLP 1616;  
Departamento San Martín. Hickman: FML 406, 428, 503; Departamento Rivadavia. Paraje 
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Cañada de la Mujer: FML 25057. Sem localidade: MACN 1256, 1373, 3458 (Parátipos). 

BOLÍVIA. Departamento de Tarija, Nogalitos, Parque Nacional Baritú, Río Bermejo: MACN 

33429. Departamento de Santa Cruz. Florida. Palmasola (Tungas de Agua Dulce): MNKR 

4331; Pampagrande: MNKR 2747. German Busch: MNKR 1137; German Busch (Hacienda 

ArcoIris): MNKR 1155; Puerto Busch ―Portón‖:  MNKR 1360. Vallegrande: MNKR 5141. Sem 

outra localidade: MNKR 3830, 3838, 3842, 4284, 4475, 4476, 4477, 5534. BRASIL. Mato 
Grosso. Barão de Melgaço: MNRJ 7651. Mato Grosso do Sul. Aquidauana (Fazenda Aguapé): 

UFRGS 6164; Corumbá: MNRJ 21001-21003; Pantanal do Rio Miranda e Rio Abobral: ZUEC 

2870. PARAGUAI. Assunção: MNRJ 664, 666; Sem localidade: FML 11970.  

Dryophylax chimanta. VENEZUELA. Estado Bolívar. Gran Sabana, Maciço Chimanta. 

FMNH 74044 (parátipo). Tepui Murey: MHNLS 10776; Tepui Churi: MHNLS 10973, 11010, 

11000; Tepui Churi, P.N. Canaima: 20493, 20494, 20605; Apacara Tepuy: MHNLS 10970; vale 

entre Torono Tepui e Tepui Chimanta: MHNLS 10682; Tepui Acoplan: MHNLS 10984, 10985; 

Tepui Amuri: MHNLS 11378. 

Dryophylax corocoroensis. VENEZUELA. Estado Bolívar. Tepui Corocoro: MHNLS 11376. 

Dryophylax dixoni. COLÔMBIA. Departamento Arauca. Arauca. Estación Biológica El 

Guafal: IaVH 3144; Arauquita. Vereda Normandia: IaVH 7631; Puerto Rondón. Estación 

Biológica El Guafal: IaVH 1793, 1794, 2869, 7641; Departamento Casanare. San Luis de 

Palenque. Vda. El Tigre: ICN 12031; Departamento Vichada. Cumaribo. Corregimiento Santa 

Rita: IaVH 5143. VENEZUELA. Estado Amazonas. Atures. Puerto Ayacucho com Rio 

Caraniapo: EBRG 1950; Fundo Copaiba, arredores de Puerto Ayacucho: MHNLS 19864, 19865; 

Puerto Ayacucho: Aeroporto de Puerto Ayacucho: MBUCV 7088; Estación Experimental 

Amazonas: MHNLS 11580; Puerto Ayacucho: MHNLS 8436, USNM 80684; Puente Cataniapo: 

EBRG 5863; Campamento Orinoquia, arredores de Puerto Ayacucho: MHNLS 19047. Estado 
Anzoátegui. Laguna de Unare: EBRG 3336; Estado Apure. Mantecal. EBRG 1977; Carretera 

El Samán:  EBRG 788, 789; Hato El Frio: MHNLS 11602; Estado Bolívar. 8km norte de El 

Manteco: EBRG 1121; Represa de Guri: MBUCV 837, 839, 840, 841, 844, 845, 846, 847, 1832; 

Estado Cojedes. El Baul.  Hato Mataclara: EBRG 3670, 4295, 4410; Rômulo Galegos. 
Parcelamiento La Bianca, Sector Rincon Moreno: MHNLS 15130, 15131; Carretera que va de "el 

tinaco"hacia "El Baul": MHNLS 13304; Estado Guárico. Hato La Cruz Rubiera, Carretera de 

Cazola: EBRG 2899; Departamento Calabozo: MBUCV 8153 (Parátipo); MBUCV 680; San 
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Rafael de Orituco: MHNLS 9082; Estado Zulia. Catatumba. Los Cañaguatos: EBRG 1462; 

Jesus Maria Semprún.  Hacienda San Martin, Sector Águas Negras:  MHNLS 18827, 18828; 

Trujilo. La Ceiba: UMMZ 218579. 

Dryophylax gambotensis. COLÔMBIA. Departamento Atlántico. Laguna de Soplaviento: 

IaVH 80; Sincelejo: ICN 0442; Río Guaimaral: USNM 117503; Barranquilla: ICN 2002, 2003, 

2004, MLS 727, 728, 731, AMNH 126467; Luruaco. Finca El Ceibal: ICN 11225; ICN 9974; 

Rio Magdalena: ICN 117; Sem localidade: ICN 2084; Departamento Bolívar. Cartagena. MLS 

732; IaVH 4167; Santa Catalina:  ICN 9973, 9975, 9976; Zambrano. Corredor Zambrano-

Bolívar, Andaluz: IaVH 4199, 4200, 4201; Departamento Boyacá. Macanal: MLS 729; 

Departamento Casanare: ICN 213; Departamento Cesar. El Paso, Potrerillo: ICN 11607; 
Chimichanga.  Pantano La Ceja: ICN 11611, 11613, 11616; Departamento Córdoba. Cienega 

de Oro: ICN12130; Montelíbano. Tierradentro,Vereda Candelaria, Finca Gundena: ICN 11615; 

Município Montería. MLS 1944, 2187, 2403, 2496, 2497,  2502, 2950; Ciénaga Martinica: ICN 

10569; Estación Piscícola CVS: ICN 10371, 10372; Martiníca: ICN 10359,  10371, 10378, 

10383, 10384, 10386; Pueblo Nuevo. Cintura, borde Caño Carate: ICN 10374; La Vaqueta: ICN 

11327; Santa Cruz de Lorica. ICN 10370, 10376, 10389; Departamento Magdalena. Cienaga: 

USNM 144175; San Lorenzo: IaVH 163; Sector Los Cocos: IaVH 12, 83; Via Parque Isla 

Salamanca: IaVH 73; Departamento Sucre. Coloso: IaVH 3304; San Marcos. Ciénega de 

Gamboa, Estación de San Marcos: IaVH 4182, 4186, 4188; Sincelejo.  Barrio La Palma: IaVH 

1973. 

Dryophylax marahuaquensis. VENEZUELA. Estado Amazonas. Tepui Marahuaca norte: 

MHNLS 12507 (Holótipo). 

Dryophylax nattereri. BRASIL. Bahia. Boa Nova (Serra do Timorante): MNRJ 14935; Miguel 

Calmon: MZUFBA 1823. Ceará. Fortaleza: MNRJ 7468. Espírito Santo. Dores do Rio Preto 

(Pedra Menina): MBML 1812; Dores do Rio Preto: MBML 780; Guarapari (Parque de Setiba): 

MBML 639; Linhares (Estrada de Pontal do Ipiranga): MBML 883; Serra (Serra do Mestre 

Álvaro): MBML 1807. Minas Gerais. Araponga: UFMG 352; Caparaó: MBML 1816; Caparaó, 

Parque Nacional do Caparaó (Vale Verde): MBML 385; Conceição do Mato Dentro (Serra da 

Serpentina): MZUSP 17891; Congonhas (Mina CSN, Pilha dos Mascates): UFMG 359; 

Cristália: FUNED 2511; Dores do Turvo: FUNED 237; Jaboticabas: FUNED 1224; Jaratinga: 

FUNED 682; Juiz de Fora: FUNED 667; Mariana: FUNED 2456; Miradouro: FUNED 596; 
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Nova Lima (Mata dos fechos): UFMG 351; Salto da Divisa: MNRJ 12085; Santa Bárbara 

(Parque Natural do Caraça): FUNED 240; Volta Grande: FUNED 242. Paraíba. Maturéia (Pico 

do Jabre): MZUSP 20312, 20313. Paraná. Cruz Machado: MCP 16919; União da Vitória: MCP 

16936. Rio de Janeiro. Maricá (Ponta Negra): MNRJ 22226; Rio de Janeiro (Bosque da Barra, 

Barra da Tijuca): MNRJ 20067; Rio de Janeiro (Floresta da Tijuca): MNRJ 4813; Parque Natural 

Municipal de Marapendi: MNRJ 15195; Teodoro de Oliveira (RJ 116, km 66,6): MNRJ 17723. 

Rio Grande do Sul. Cambará do Sul (Parque Nacional Aparados da Serra): MCN 8862; 

Canelas: MCP 167; Maquiné: UFRGS 3614; São Francisco de Paula: MCP 11044; São 

Francisco de Paula (Colinas): MCN 7217. Santa Catarina. Humboldt: MNRJ 678; Porto 

União: MCP 16871; Praia Grande: UFRGS 6291. São Paulo. Cabreína: UFMG 347; 

Piracicaba: UFRGS 1147; São Luiz do Paraitinga (PESM, Núcleo Santa Virgínia): ZUEC 3613; 

Ubatuba (PESM): ZUEC 3594, 3595.  

Dryophylax paraguanae. COLÔMBIA. Departamento Atlántico.  Bocas de Ceniza: ICN 

2085; Departamento Cesar. Carretera Curumaní-La Loma: ICN 10888; Chimichanga.  Caño 

Largo: ICN 11610; Pantano La Ceja: ICN 11609; Departamento La Guajira. AMNH 110023-

25; Barrancas. MLS 2411; Dibulla: IaVH 5654; VENEZUELA. Estado Bolívar. Caño El 

Garzón, 18km al sur del rio Parguaza: MHNLS 9883; Estado Fálcon. Caño Santa Cruz 500m al 

sur del Ref.Boca de Caño: EBRG 3006; Monumento Natural Cerro Santa Ana: EBRG 5204; 

Cerro Santa Ana. Cerro Santa Ana: MHNLS 17096; Peninsula de Paranaguá. Chanaima: EBRG 

4162; Fila de Montecano, San Jose de Cocodite 210m: EBRG 6058; Parque Eolico Paraguana 

entre Jayara y Los Taque: EBRG 5906, 5974; Refugio de fauna, Boca de Caño: EBRG 3000; 

Paranaguá: MBUCV 1468 (holótipo); UMMZ 217112. Estado Zulia. Hacienda Grano de Oro, 

campo Boscan, cuenca baja del Río Palmar: MHNLS 16811, 16813; Cabimas. Sector la Pica 

Pica, consejo de Ziruma, Costa Oriental del lago: MZUSP 22305; El Carbón. Rio Guasare: 

EBRG 3307; Maracaibo. USNM 56285; Guajira: EBRG 5723; campo Mara, próximo de 

Maracaibo: MBUCV 0025; Pãez. Caño Santa Elena: EBRG 3269; Las Mentiras: EBRG 3380; 

Undaneta. La Mucura: MBUCV 8152; Yaguasirú. El Eneal: EBRG 3303, 3304. 

Dryophylax phoenix: ver Apêndice 3. 

Dryophylax ramonriveroi. GUIANA. Berbice Leste (casa Rancho Dubulay): USNM 566282. 

VENEZUELA. Estado Anzoátegui. Freites. Cerro La Laguna, Maciço de Turimiquire: MNRJ 

8128, MHNLS 15534 (parátipo), EBRG 3962, 3963, 3958, 3959, 3960, 3956, 3961 (parátipos), 
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3957 (Holótipo); Cerro El Guanal, sector occidental del Macizo del Turimiquire: MHNLS 17688; 

Carrietera La Piedra, Cerro La Laguna, Macizo del Turimiquine,1960m: EBRG 3955 (parátipo). 

Estado Bolívar: AMNH 114776. Estado Delta Amacuro: MBUCV 399; Caño Guapoa: 

MHNLS 16215, EBRG 4533; Caño Maniura: EBRG 4510; Caño Menelina: EBRG 1711; 

Estacion Edelca, Caño Jarisi-duina: MHNLS 10946; Caño Pedernales. Campamento Volante: 

MHNLS 13772, 13806; Curiapo: MHNLS 12977; Delta Amacuro. Bosque de Pantano, 2km 

Pueblo Pereira: MHNLS 13518; Macareo. Fundación La Salle: MHNLS 17727, 17728, 17729; 

Estado Sucre. Campona: MHNLS 1217. 

Dryophylax sp ―hypoconia”. ARGENTINA. Província Buenos Aires. Ciudad Universitaria, 

Capital Federal: MACN 32583; Río Capitan y Canal Arias: MACN 24975; Isla del delta de 

Paraná: FML 504; Departamento Atalaya:  MLP 5342; Departamento Berisso, Los Talas: 

MACN 28221; Departamento Dolores, Dolores: UNNEC 10121; Departamento Ensenada: 
MLP 109, 118, 123, 125; Departamento La Plata: MLP 401, 419, 1396, 1401, 1421, 1431, 

1448; Departamento Magdalena: MLP 1679; Departamento Partido de La Costa. Punta 

Medanos: MLP 684; Departamento Punta Indio: MLP 959, 1950; Departamento Punta 
Piedras MLP 509. Província Chaco. MLP 5692, UNNEC 415, 6723; Colônia Las Mercedes: 

MNRJ 13423; Pampa Grande: MLP 5028; Roque Saenz Peña: MLP 5027; Departamento 
Bermejo. Laguna El Palmar: UNNEC 5956, 6195; Departamento Comandante Fernández. La 

Mascota: UNNEC 7154; Departamento San Fernando. Antequera: FML 18160; Compania Las 

Mercedes: UNNEC 7480. Província Corrientes. MLP 1606; Departamento de Corrientes. 
Capital: MNRJ 13424, UNNEC 11106; Departamento Bella Vista: MLP 319; Departamento 
Ituzaingó. Estancia San Alonso: UNNEC 7589; Isla Apipé Grande: UNNEC 10400; 

Departamento Mburucuyá.  Mburucuyá: UNNEC 298, 4999; Parque Nacional Mburucuyá: 

UNNEC 4641; Departamento Mercedes. Ruta 40: UNNEC 10152; Departamento de San 
Miguel. San Miguel: UNNEC 299, 10068; Ruta Prov. 5: UNNEC 10635; Departamento Santa 

Lucia: MLP 617. Província De Entre Ríos: MLP 5034, 5365. Província Formosa. 
Departamento Clorinda: MLP 5032; Departamento Formosa, Reserva Guaycolec: FML 

1982, UNNEC 7555; Departamento Laishi,  Reserva Ecológica El Bagual: FML 11561, 14931, 

14934, 23933, 23935, 23936; Departamento de Patiño: UNNEC 8958; Departamento de 
Pilcomayo, Parque Nacional Rio Pilcomayo: UNNEC 4840, 4841; Departamento Pirané: FML 

8290. Província Missiones. UNNEC 65; Departamento Apóstoles, Araza: MLP 5652; 
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Província Santa Fé. MLP 485; FML 1378; Departamento General Obligado, Villa Ocampo: 

UNNEC 5194, 5195; Sem localidade: MLP 724. BRASIL. Goiás. Niquelândia (UHE Serra da 

Mesa): MZUSP 21315, 21322, 21323, 21327-30, 21332, 21335, 21337, 21339. Minas Gerais. 
Betim: FUNED 247; Brumadinho: UFMG 356, 525; Cardeal Mota: UFMG 249; Contagem: 

FUNED 250; Corinto: FUNED 243; Florestal: FUNED 1200; Itaguara: FUNED 681; Nova 

Ponte: FUNED 762, 780; Ouro Preto: FUNED 744; Santana do Riacho (Serra do Cipó): FUNED 

1603; Sem procedência: UFMG 358; FUNED 2866. Paraná. Paula Freitas: MCP 16643. Rio 
Grande do Sul. Caxias do Sul: MCP 12194; Bagé: UFRGS 6170; General Câmara: MCP 2096; 

Guaíba: MCP 3768; Jaguarão (Fazenda Santa Ilza): UFRGS 5210; Jaguarão (Fazenda São 

Francisco): UFRGS 5213; Nova Santa Rita: UFRGS 6249; Pelotas: MCP 12225; Porto Alegre 

(Aeroporto Salgado Filho): UFRGS 1225; Rio Grande (Porto de Rio Grande): MCN 6467; 

Rosário do Sul: MCN 6440; São Jerônimo: MCP 2151; São Sebastião do Caí: MCP 8980; 

Viamão: UFRGS 3695. Santa Catarina. Campo Belo do Sul: UFRGS 4980; Porto União: MCP 

16642. São Paulo. Botucatu: MNRJ 20856; São Miguel Arcanjo: FML 2802. Tocantins. 
Goiatins: UFMG 357; UHE Luis Eduardo Magalhães: MZUSP 15656-15659; UHE Peixe 

Angelical: MZUSP 15425. PARAGUAI. Província Itapúa. Isla Yacyretá: MNRJ 13422, 

UNNEC 985, 986; Sem localidade: MLP 299, FML 11969, USNM 11260, UMMZ 153077. 

URUGUAI. Colonia: MLP 1758. 

Dryophylax yavi. VENEZUELA. Estado Amazonas. Cerro Yavi: EBRG 3124 (holótipo), 

3125 (parátipo), 3034. 

Gen. Nov. 1 affinis. PERU. Departamento Amazonas. Rodriguez de Mendoza. Distrito de 

Vista Alegre (Hornillo): Corbidi 11791. Departamento Cusco. Machu Pichu: USNM 60721. 

Departamento Junin. Tarma. Distrito de Palca (Camiño a Huandunga): Corbidi 11812. 

Departamento Huánuco. Ambo. Ambo (Sacsahuanca): Corbidi 14538. Huánuco. Achupampa: 

Corbidi 14577, 14578, MUSA 3709; Huaylapampa: MZUSP 7203; Distrito Chinchao 

(comunidade de Achupampa): MUSA 3406, 3451; Muna: BMNH 1946.1280. Departamento 
Pasco. Oxapampa. Quebrada California (Parte Baja, Chacos): Corbidi 10199; Huancabamba, 

Santa Barbara: MHNC 6445, 7091. Departamento Puno. Sandia. Iluni (próximo de 

Patambuco): MHNC 5356; Sina: MHNC 5324. 

Gen. Nov. 2 orestes. ARGENTINA. Província Jujuy. Santa Bárbara, El Nogolar de La 

Serrania Centinela: FML 25079; Valle Grande, Camino del Inca: MACN 39806. Província 
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Salta. Cachi: FML 24713; Parque Nacional El Rey: FML 1776; Santa Victoria, Vallecito: FML 

23135. BOLÍVIA. Santa Cruz. Vallegrande: MNKR 497, 498, 554; Florida (―La Colipa‖): 

MNKR 4234. 

Gomesophis brasiliensis. BRASIL. Paraná. União da Vitória: MCP 16401. Santa Catarina. 
Caçador: MCP 16395, 16388; Passos Maia (PCH Passos Maia): UFRGS 6266; Porto União: 

MCP 16386; São Joaquim (Distrito de São João do Arvoredo): UFRGS 6090. Rio Grande do 
Sul. MCN 6428; Cambará do Sul: UFRGS 6289; Caxias do Sul: MCN 6422, 6423, 6425, 6427, 

6429; MCP 1165; Canelas: MCN 2048; Passo Fundo: MCP 3000; Passo Fundo (APP Banhado 

do Vergueiro): MNRJ 10080. Sem localidade: MNRJ 22020. 

Mesostes rutilus. BRASIL. Goiás. Luiziânia. UHE Corumbá IV: MZUSP 17708. Minas 
Gerais. Belo Horizonte: FUNED 1452; Nova Pampulha: FUNED 1102; Esmeraldas (Fazenda 

Porteira da Brama): FUNED 249; Nova Ponte (UHE Nova Ponte): FUNED 809, 1231; Sem 

localidade: MNRJ 7508, UMMZ 109073. Mato Grosso/Mato Grosso do Sul. UHE Ponte de 

Pedra, entre Sonora (MS) e Itiquira (MT): MZUSP 17609, 17521. 

Mesostes strigatus. ARGENTINA. Província Buenos Aires. Berisso: MLP 5318; Ensenada: 

MLP 668; Zárate: MLP 5026. Província Chaco: UNNEC 6726. Provincia Corrientes. Capital, 

Corrientes: UNNEC 327; General Paz: UNNEC 296; Ituzaingó (Isla Oculto): UNNEC 434; 

Ituzaingó (Isla Talavera): UNNEC 569; Santo Tomé: UNNEC 6173; FML 15752. Provincia 
Entre Ríos. Concordia: UNNEC 8931. Provincia Misiones. San Pedro: FML 7021; Aristóbulo 

del Valle: MLP 1619. BRASIL. Paraná. São Mateus do Sul: MCP 16540; União da Vitória: 

MCP 16566. Rio de Janeiro. Itatiaia (Parque Nacional do Itatiaia): MNRJ 14887; Rio de Janeiro 

(sem localidade): AMNH 23049. Rio Grande do Sul. Barracão: UFRGS 5786; Cachoeira do 

Sul: MCP 8827, 10570; Eldorado do Sul: MCP 18038; Gravataí: MCP 2158; Guaíba: MCN 

7171; Porto Alegre: MCN 7299, MCP 4459; Sananduva: MCP 3947. Santa Catarina. Abdon 

Batista: MCN 16496; Celso Ramos (UHE Campos Novos): MCN 16348; Ita: MCP 2880; Porto 

União: MCP 16557. 

Ptychophis flavovirgatus: BRASIL. Minas Gerais. Liberdade (Fazenda Guinilha): MNRJ 

3726 e 3727. Rio Grande do Sul. Cambará do Sul: UFRGS 6610; MCP 2809. 

Tachymenis attenuata. BOLÍVIA. Cochabamba: AMNH 36015, 36017, 36021-25. Santa 
Cruz: AMNH 150693, 150694. PERU. “Madre de Dios” (localidade duvidosa): FMNH 

40071, 40072. Pasco. Oxapampa, Distrito Huancabamba, Santa Barbara: MHNC 7112. 
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Tachymenis chilensis chilensis. ARGENTINA. Província Catamarca. Andalgalá: FML 588. 

Província Chubut. Rio Turbio: MACN 3539. Província Río Negro. Departamento Bariloche: 

MLP 1596; Bariloche, La Paloma: MACN 35854; Bariloche, San Carlos de Bariloche: FML 271, 

1555. Departamento El Bólson: MACN 12904, 12906, 27607. Província Neúquen. 
Departamento Aluminé: MLP 5269; Departamento Huiliches, Junin de Los Andes: MCN 8363, 

MACN 32197; Isla Victoria, Lago Nahuel Huepi: MACN 9332, 9333; Lácar, Lago Filohua-

Hum: FML 2602; Lago Quillen: MACN 27668; Las Coloradas, Estancia Campo Grande: MACN 

3345; Néuquen: MLP 588, 1785, 5100, 5101, 5264. CHILE. Region de Arica y Parinacota. 
Província Parinacota. Comuna General Lagos: MNHNC 3369. Regíon Aysén, Província de 
Aysén. Puerto Cisnes: MZUSP 5409, 5410. Regíon del BíoBío. Província Concepción: MCN 

4278, 4279; Comuna Concepción: MNHNC 1699. Província Ñuble. Comuna Cobquecura, 

Villarrica: MNHNC 770; Zapahuira: MNHNC 983.  Región de La Araucanía. Comuna Angol, 

Cordillera de Nahuelbuta: FML 1641; Província Cautín, Comuna Temuco: MNHNC 4360; 

Comuna Villarrica: MNHNC 1525.  Région de Los Lagos. MLP 1531, 1536. Región de Los 
Lagos. Província Chiloé. Comuna Castro, Bahia Mansa: MNHNC 4412; Valdivia. MACN 

4637, 4638, MNHNC 691; Província Llanquihue. Comuna Puerto Montt: MNHNC 1534, 1537. 

Región del Maule. Província El Parrón: MZUSP 8242, 8243. Región X de Los Lagos, 
Província de Osorno. Comuna de San Juan de La Costa (Balneário Pucatrihue): MZUSP 5408, 

8632, 8635; MNHNC 4337, 4339. Región del Libertador General Bernardo O'Higgins. 
Província Cachapoal. Comuna Machalí, Sector Monte Lorenzo y Torquihua: MNHNC 1709; 

Comuna San Fernando: MNHNC 2002; Comuna San Vicente: MNHNC 4080; Raio de Las 

Leñas: sem tombo PUC-Chile (PC 66). Región del Maule. Província Talca. Comuna San 

Clemente: MNHNC 982. Región Metropolitana de Santiago. Província Cordillera. Comuna 

San José del Maipo, Concepción: MNHNC 001, 1130; Comuna San José del Maipo, Termas del 

Flanco: MNHNC 1202. Província Santiago. Recoleta: MNHNC 4336; Valle del Nevado, Parque 

Nacional Altos de Lircay: sem tombo PUC-Chile (PC 97); Comuna Peñalolén, Los Cipreses: 

MNHNC 494; Santiago: MNHNC 1465. Sem localidade: MNHNC 1459; sem tombo PUC-Chile 

(PC 116). V Región. Província Leyda. Localidade Fundo Campo Limpo: Sem tombo PUC-

Chile (PC 112). Sem localidade. Região central: MZUSP 8239. 

Tachymenis chilensis coronellina. CHILE. Región Antofogasta. Província de Antofogasta 

(Rio Quebrada de Paposo): MZUSP 9045. Región de Coquimbo. Comuna de Los Vilos: 
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MZUSP 8841; Província Elqui, Bahía Guanaqueros: MACN 25135-1, 25135-2; Província 

Limarí. Comuna Ovalle, Talinay: MNHNC 1967; Província Choapa. Comuna Salamanca: 

MNHNC 2990. Región del Libertador General Bernardo O'Higgins. Província de Cachapoal. 

Comuna Las Cabras, Mancilla: MNHNC 4334.  Región Metropolitana de Santiago. Bairro 

Cerro Colorado (Comuna de Renca): MZUSP 8838; Santiago: MZUSP 4121-4123. MACN 2888; 

Província de Melipilla. Comuna Melipilla, Bollenar: MNHNC 4333; Comuna Melipilla, 

Melipilla: MNHNC 4351; Província de San Antonio. Comuna Cartagena, San Pedro: MNHNC 

4344; Província de Santiago. Comuna de Peñalolén, Quebrada de Macul: MNHNC 495, 502; 

Província de Santiago, Comuna de Peñalolén, Peñalolén: MNHNC 4345; Cerro Ramón: 

MNHNC 4350; Campamento Chacay: MNHNC 1868. Región de Valparaíso. Provincia San 

Felipe de Aconcágua, Comuna de San Felipe, Putaendo: MNHNC 1494. Sem localidade. 
MNHNC 1460, 1461, sem tombo PUC-Chile (PC 45), MZUSP 4147, 4148. 

Tachymenis ocellata. ARGENTINA. Província Buenos Aires. MCP 3527, UFRGS 1220, 

MACN 24977; Bella Vista: MACN 8841, 21165, 24717, 32011; Florencio Varela: MLP 1597; 

La Plata, La Plata: FML 19861, MLP 17, 263, 478, 479; Magdalena: MLP 5658; Mercedes: 

MCN 9045; Monte Grande: MACN 24807; San Antonio de Padua: MACN 10990 (CENAI 

2510); San Miguel: MACN 27992. Província Córdoba: MACN 4157; Capilla del Monte: 

MACN 45865. Província Corrientes. CEPSAN: UNNEC 21; Curuzú Cuatia: UNNEC 120; 

Mercedes, Est. Curupicuy: MACN 37622; Mocoretá: MACN 37624. Província Entre Ríos. 
Gualeguay, Estancia La Peregrina: MACN 11177 (CENAI 2588); Hasenkamp: MACN 37617; 

Los Conquistadores: MACN 27991; Pronunciamento: MACN 27308; Parana, Viale: FML 434; 

Victoria: MLP 530, 830; Villaguay, Marques: MACN 11910 (CENAI 2824). BRASIL. Rio 
Grande do Sul. Bagé (Fazenda Experimental de Fitotecnia Front): MCN 1495; Lavras do Sul: 

MCP 18834; Porto Alegre (Fazenda Harmonia): MCN 4547; Santa Maria: MCN 1570; Santana 

do Livramento: MCN 4402, 5514; São Sepe: MCP 6129; Uruguaiana: MCP 6198, 6199. 

Tachymenis peruviana. ARGENTINA. Província Catamarca. FML 587; Pico El Manchado. 

Cordón del Ambato: MACN (CENAI) 2955. Cordillera de Catamarca. Tranquitas: MACN 

10283. Andalgalá. Capiletas: MNRJ 7984; Cerca de El Globo: FML 7135; Filo de Loma Baya: 

FML 7142; Quebrada Melcho: FML 713; El Arenal: FML 624. Ambato. Cerro El Manchao: 

FML 621. Província Jujuy. Camino a Mineral Piriquitas: MZUSP 5884; MLP 1691; MACN 

934. Cochinoca. MLP 5762, 5763; Abra Pampa: MACN 25158; Água de Castilla: FML 1313; 
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Estafeta Abralaite: MACN (CENAI): 2635. Humahuaca. MACN 9395; Cactaca: MACN 

(CENAI) 852, 853, 854; Queda La Toma, El Aguilar: FML 1789; entre Aparzo y Parca de 

Aparzo: FML 1169; Queda Touocote: FML 1791. Rinconada. Entrada a la ciudad Rinconada: 
FML 1510; Santa Barbara. MACN (CENAI): 2633; Sierra de Santa Barbara: FML 1018; 

Santa Catalina. Camiño El Angosto: FML 1511; Susques. Pueblo de Susques: FML 1190. Tres 
Cruces: MACN (CENAI) 3018; Yavi. 20 km de La Quiaca: FML 793; Toqueros: FML 17647. 

Yuto: MACN (CENAI) 2632. Província de Mendonza. Las Heras. Los Papagayos: MACN 

25831. Província de Salta. Cachi. Quebrada Los Pailas: FML 1552; La Poma. Cobres: FML 

972; Metán. Orilla del Rio Vallecito: FML 984; Território de Los Andes, San Antonio: MACN 

5633. Província de Tucumán. Lules. Mala Mala: FML 23246; Taffí del Valle. MNRJ 4779, 

MACN 13773, FML 2309, 2606; Ciénaga de Los Caminos: FML 1107; Cierro El Pichao, Sierra 

de Quilmes: FML 18064; El Chirqui: FML 23633; La Angostura: FML 2264; La Banda: FML 

2124; Las Lomitas: FML 1259; Trancas. Quebrada Las Campanas: FML 1225. Argentina, Sem 
localidade: MACN 39983. BOLÍVIA. Cochabamba. Carrasco: MNKR 3720; Cañacota 

(Tiraque): MNKR 1524; Bolívia, sem localidade: MNKR 5533. La Paz: FML 464; Ingari, 

Peninsula Taraco (3810m): USNM 281553; Tiahuanaco (altiplano, 4115m): USNM 162221. 

Potosí. Província Tomás Frias: MZUSP 6372; sudeste de Pocoata: AMNH 143068. CHILE. 

Región de Antofogasta. Província El Loa. Comuna Ollagüe, Carcote: MNHNC 2791. Región 
de Tarapacá. Província de Iquique. Comuna de Huara, Pampa del Tamarugal: MNHNC 3004, 

3173. PERU. Departamento de Apurimac. Provincia de Abancay. Distrito de Catabambas: 

Corbidi sem número; Catabambas, Chalhuahuacha: MUSM 34401, 34402, 34292, 34395; 

Distrito de Abancay. Laguna Chica, Santuario Nacional de Ampay: MUSA 170; Estación 

Ecológica de Ampay: MUSA 523; Coyllurqui: MHNC 8204, 8205, 8206. Provincia de 

Cotabamba. Distrito de Punamarca: Corbidi 10551, 10552. Departamento de Arequipa. 
Província de Arequipa. Distrito Cayma: MUSA 3299; Distrito Castilla, Corire: Corbidi 14159; 

Distrito Chiguata: MUSA 148, 149; arredores de Chiguata (3114 m): MUSA 4147. Distrito 

Huanca: MUSA 524; Distrito Pocsi: MUSA 859, 1011; Distrito Polobaya. Poblado Polobaya: 

MUSA 297, 446, 4081; Polobaya, Represa San Jose Usuña: MUSA 3738, 3878. Distrito 

Quequeña: MUSA 1007, 3114, 3543; arredores de Quequeña: MUSA 3670. Distrito RNSAB: 

MUSA 3359; Distrito Yarabamba: MUSA 3541; Distrito Yumina (arredores de Bautista): MUSA 

965. Província Castillla. Distrito Tipán (Arredores de Yacmes): MUSA 407. Departamento de 
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Ayacucho. Huanta: FMNH 39658; Ayacucho (próximo de Huatatas): USNM 306954; Yucai: 

Corbidi 10770, 10771, 10772. Departamento de Carabaya. San Antonio: FMNH 4066. 

Departamento de Cusco. Acomayo, Distrito Accos (quebrada Chacos): MHNC 10672; 

Província de Canchis. Distrito de Pitumarca: Corbidi 14287; Província de Chumbivicas. Distrito 

de Charamuray: Corbidi 10567; Distrito de Livitaca. Dentro del campamento minero Pv4: 

Corbidi 12920; Distrito Uchucarco (Mina Constancia): MUSA 4320. Urubamba: Corbidi 10566; 

Distrito Ollantaytambo (La Veronica, Valle Sagrado): MHNC 14337, 14338. Província de 

Cusco. Acomayo. Distrito Mosocllacta, Cerro Paqcha Perqa: MHNC 10635; Distrito San 

Gerónimo. Asociación Santa Maria: MUSA 1421; Província Espinar: MUSA 4146, MUSM 

31228, 31229, 31230, 31238; Espinar, Distrito Espinar: MUSA 377, 3485; Sector Chaisamayio, 

Quebrada Allahualla: Corbidi 12856. Huarocondo:  USNM 60722. Humahuaco: FML 1132; 

Paucartambo. Distrito Kosñipata (Esperanza-Acjanaco): MHNC 4573, 4590, 5091, 5094; 

Paruro, Distrito Colcha, Cochirhuay: MHNC 10727; Distrito Accha (Cerro Gangal): MHNC 

10691; Distrito Paccarectambo 11 (Maucallaqta): MHNC 10766. Cusco, Distrito Acopia (Anexo 

Huayrachapi, laguna Pomacanchi): MHNC 10141; Distrito Mosocllacta (Anexo Chacamayo): 

MHNC 10140; Yanaoca (Pueblo Yanaoca): MHNC 10145. Departamento de Moquegua. 
Provincia de General Sanches Cerro. Distrito de Ichuña: Corbidi 9051. Departamento 
Huancavelica. Tayacaja. Distrito de Colcabamba-Quintao: Corbidi 14653. Departamento de 
Puno. USNM 109015; AMNH 36155; FMNH 34259, 40212, 40213; Collacachi: FMNH 34156, 

34157; Província de El Collao, Distrito Santa Rosa (arredores de Caccachara): MUSA 648; 

Juliaca: FMNH 34157; Puno, Lago Titicaca, Camiño Puno: FML 1491. Departamento de 
Tacna. Jorge Basadre. Llabaya (Mina de Toquepala): MUSA 3725. Peru, sem localidade: 
Corbidi 2814, 2815, 15910, USNM 306955, (provavelmente Urubamba): MHNC 5190. “Madre 

de Dios”: FMNH 40070. 

Tachymenis tarmensis. PERU. Junin. Tarma: FMNH 5698 (imagem); 3km de Acobamba, 

23km de Tarma: AMNH 117734; Pasco. Oxapampa, Parque Nacional Yanachaga-Chemillén: 

MUSM 31152. 

Tachymenis trigonata. ARGENTINA. Província Buenos Aires. Médanos: MACN 2126; 

Salinas Las Barrancas: MACN 3240. Província Catamarca. Departamento de Tinogasta.  
Medanitos: FML 1685;  Ruta Nacional 60: FML 1635. Departamento de Siján. Escuela 192: 

MACN 1396. Província Chubut. Golfo Nuevo: MACN 8977-1, 8977-2; Gaiman: MLP 834; 
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Departamento Península Valdez. Costa Sur Golfo San Jose: MACN (CENAI): 3867; Istmo 

Carlos Ameghina: MACN (CENAI): 3866; Departamento Santo Languíneo. Campo Nasiff, 

Vale Piedras Paradas: MACN 34566. Província Córdoba: MACN (CENAI): 1307; 

Departamento Cruz del Eje: MLP 313; Departamento Rio Cuarto. Achirras: FML 19853, 

19855, 19860, 26142. Província La Pampa: MLP 832, 5716; Departamento Chical. La 

Humada: FML 26174; Departamento Lihuel Caiel:  MACN 20549; Departamento Utracán: 
FML 19858. Província La Rioja: MLP 1994, MACN 8493; Departamento Aimogasta. 
Aimogasta: MACN (CENAI): 3543; Departamento Arauco. Bañado de Los Pantanos: MACN 

35452; Departamento Chilecito. Base de La Sierra de Famatina: FML 1634-1, 1634-3; 

Chilecito: MACN (CENAI): 1961, 2249; Departamento Famatina.  Campo de Loma Larga, 

Antinaco: FML 1793; Departamento Nanogasta. Nanogasta: MACN (CENAI): 1310. 

Província Mendonza. Departamento San Rafael. Cruce Rutas: FML 13626; Departamento 25 
de mayo.  Río Diamante: MLP 1677 (Holótipo). Província Néuquen. Portezuelo Grande: 

MACN (CENAI): 2755; Departamento Covunco: MLP 103; Departamento Loncopué: 
MACN 5016, 5017. Província Río Negro. Departamento Avellaneda, Chelforó: FML 8932; 

Departamento Gral Roca: FML 8933; Pichi Mahuita: MACN 28222; Allen: MACN 2443. 

Província San Juan. Bermejo: MLP 745; Secretaria de Salude Publica: MACN 37613, 37624;  
Departamento Caucete. Corralitos, Sierra Pie de Palo: MACN 34633; Entrada a Caucete: FML 

16130; Departamento Iglesia. Las Flores, Arroyo Agua Negra, Puesto Guardia Vieja: MACN 

17533. Província San Luís. Alto Pencoso: MLP 1894, 1895; Departamento Gral Pederneira.  
El Centenário, Sección El Verano: MLP 5589. Província Tucumán. Departamento Taffí del 
Valle: FML 2398, 16739. Sem localidade: FML 479, MLP 5602, 5603; Pampa Central: MACN 

5456.  

Thamnodynastes lanei. ARGENTINA. Província Corrientes. Departamento Ituzaingó, Isla 

Talavera: UNNEC 568, 980. Província Formosa. Departamento Formosa: MACN (CENAI): 

1918; Departamento Pilcomayo, Riacho Negro: UNNEC 4711. BOLÍVIA. Beni: AMNH 2973; 

BellaVista: MNKR 3624. Santa Cruz. Santa Cruz de La Sierra: MACN 3776; Santiestevan 

(Guabira): MNRK 970; Isla Verde, Cordillera (Bañadas): MNKR 2794. Bolívia, sem 
Localidade: AMNH 22475, MNKR 3832. Trinidad (60km da cidade, ao norte): MNKR 1745. 

Pando. Manuripi, Reserva Nacional de Vida Silvestre Amazônica: MNKR 2832. BRASIL. 

Amapá. Mazagão (Vilanova, 00º06'58.73''S 51º17'09.26''W): IBSP 80714. Amazonas. Urucará: 
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MPEG 23525. Mato Grosso: MLP 1856, 1857; Lagoa Gahyba: MNRJ 370; Cárceres, São Luiz 

de Cárceres: MNRJ 660, 661; Sem Localidade: UMMZ 109082. Mato Grosso do Sul. Corumbá 

(Serra do Amolar, RPPN Acurizal): UFMT 0922; Pará. Monte Alegre (Serra da Partuma): MNRJ 

662; Porto de Moz (LT Xingú): MZUSP 17760. Rondônia. Porto Velho (UHE Santo Antônio): 

MZUSP 19031; UHE Jirau: MZUSP 19716, 19717, 19719, 19977. 

Thamnodynastes longicaudus. BRASIL. Espírito Santo. Santa Teresa: MNRJ 676. Rio de 
Janeiro. Teresópolis (22º24'S 42º58'W): IBSP 41045 (Parátipo). São Paulo. Embu-Guaçu 

(23º39'S 46º48'W): IBSP 20694 (Parátipo); Guapiara (24º11'S 48º31'W): IBSP 33706 (Parátipo); 

Juquitiba (23º55'S 47º04'W): IBSP 26561, 33702 (Parátipos); Salesópolis (23º31'S 45º50'W): 

IBSP 18676 (Parátipo); Salesópolis, Estação Biológica de Boracéia: AMNH 119774; São 

Lourenço da Serra (23º50'S 46º56'W): IBSP 59545 (Holótipo); Entre Bragança e Atibaia 

(23º01'S 46º33'W): IBSP 31890 (Parátipo). 

Thamnodynastes pallidus. BOLÍVIA. Beni. Bella Vista: MNKR 3625. Cochabamba. Sem 

localidade: AMNH 6779; Carrasco, Valle de Sajita: MNKR 365. Santa Cruz. Guarayo. 

Urubicha: MNKR 3429; Sem localidade: UMMZ 60792, 63261; Santa Cruz de La Sierra: 

MACN 3860; Yapaconí: MNKR 31, 346. BRASIL. Alagoas. Maceió (Mangabeiras): MZUSP 

3499. Amazônia. Berurí: MZUSP 5771; Mucuripe: MZUSP 5760; Tabatinga: MCP 14090. 

Bahia. Elísio Medrada (APA Municipal Serra da Jibóia): MZFS 1173; Mata de São João 

(Reserva de Camurujipe): MZUFBA 1744; Salvador (Jardim Botânico, Pau da Lima): MZUFBA 

1534; Santo Amaro: MBML 2198. Maranhão. Carolina (UHE Estreito): MZUSP 19203; UHE 

Estreito: MZUSP 18815, 19206, 19211-13, 19215, 19218, 19220, 19221; Urbano Santos 

(Fazenda Santo Amaro): MPEG 20519, 20520; Urbano Santos (Povoado São Felipe): MZUSP 

18829. Pará. Augusto Corrêa (Cacoal): MPEG 3228, 6842, 9177, 10101; Palestina do Pará (Rio 

Araguaia, Porto Jarbas Passarinho): MPEG 11777. Paraíba. Cruz do Espírito Santo (Mata da 

Usina São João): MZUSP 20350, 20352, 20353, 20354-20356. Pernambuco. Moreno (Estação 

Ferroviária de Tapera; Mata do Toró): MCN 5377-5379; Vicência (Água Azul): MZUSP 5004. 

Rondônia. Porto Velho (UHE Jirau): MZUSP 19460. Tocantins. Filadélfia (UHE Estreito): 

MZUSP 19201; Babaçulândia (UHE Estreito): MZUSP 19205. COLÔMBIA. Departamento 
Amazonas. PNN Amacayacu, cabaña Amacayacu: IaVH 3080, 4192, 4193; Letícia. Isla de Santa 

Sofia: IaVH 3270, 3271, 3272, 3273; Letícia: IaVH 5597; Perímetro Urbano: IaVH 3408; 

Yahuarcaca: ICN 10572; Yahuarcaca, a 6 km. N de Leticia: ICN 10533, 10534; km. 4,4 Leticia-
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Tarapacá: ICN 10530; Departamento Meta. Villavicencio. MLS 726; Vereda Buenavista, Caño 

Carrillo: IaVH 5564; Departamento Casanare. Represa Guaicaramo: MLS 730; VENEZUELA. 

Sierra Tapirapecó, campo em el borde Norte, Pico Tamaeuari 1270m: MBUCV 7045; Estado 
Bolívar. Guaiquinima I: MHNLS 11020. GUIANA. Sem localidade: UMMZ 80500; Berbice. 
Costa oeste de Berbice (Demerara Leste): AMNH 36134. PERU. Sem localidade: AMNH 

55870; Loreto: AMNH 54629. SURINAME. Sem localidade: AMNH 865, 130528; 

Paramaribo:  AMNH 104633.  

Thamnodynastes sertanejo. BRASIL. Alagoas/Sergipe. UHE Xingó: MZUSP 21286, 21291-

21293, 21295-21299, 21301, 21303-21307, 21311. Bahia. Paulo Afonso (UHE Itaparica): 

MZUFBA 39, 41, 43, 45-49, 102, 104, 141; Poções: MZUFBA 1568. Espírito Santo. Anchieta: 

MZUSP 4433. Minas Gerais. Manga (Lagoa do Sossego, Mocambinho): MNRJ 8583. Paraíba. 
São José da Mata: IBSP 85067, 85068. Pernambuco. Cabroró: MZUFBA 1907; Custódia: 

MFCH 1912; Sertânia: MFCH 1917, 1919, 1920, 1922. Rio Grande do Norte. Lagoa Nova, 

Serra da Santaba: IBSP 80223.  

Tomodon dorsatus. ARGENTINA. Província Misiones: MLP 5001. BRASIL. Paraná. 
Palmas: MCP 16429; Pinhão: MCP 7214; União da Vitória: MCP 16453. Rio Grande do Sul. 
Arroio do Tigre: MCP 11222; Dom Pedro de Alcântara: MCP 1087; Garibaldi: MCN 4624; 

Passo Fundo: MCP 3007; Porto Alegre: CRUPF 1245; Putinga: MCN 9627; São Francisco de 

Paula: MCP 4116; Sertão: CRUPF 1714; Viamão: MCP 2956. Santa Catarina. Piratuba: MCN 

13382; Piratuba (UHE Machadinho): MCN 13445; Porto União MCP 16471. São Paulo. 
Campos do Jordão (22º44'19.38''S 45º35'32.09''W): IBSP 78027; Ibiúna: MCP 7341; Ribeirão 

Grande: ZUEC 3018, 3074. Sem localidade: UFRGS 6481. 
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Apêndice II. Lista do material analisado para espécimes do grupo interno e externo: M. 
musculatura e glândulas; H. hemipênis; C. crânio (seco, diafanizado ou digitalizado em 

microtomógrafo).  
 

Grupo interno: 
Calamodontophis paucidens: UFRGS 6328 (H) 

Calamodontophis ronaldoi: IBSP 55914 (C) 

Dryophylax almae: MZUSP 20974 (C, M); MZUSP 21000, 20989 (H); MFCH 1850 (H); UFPB 

4333 (H) 

Dryophylax chaquensis: UNNEC 6716 (C, M); IB 42245 (C); FML 503, 6608, 11970 (H); 

UNNEC 339 (H); MLP 1888 (H); MNRJ 21002, 13419, 11220 (H); MNKR 1155 (H) 

Dryophylax chimanta: MHNLS 16082 (H) 

Dryophylax dixoni: IAvH 2869 (C, M); EBRG 1462, 2899 (H), EBRG 1112 (M); MBUCV 8153, 

845(H); IaVH 1793, 2093, 7631, 5691(H); MHNLS 15131 (H) 

Dryophylax gambotensis: IAvH 4167 (C, M); ICN 9974, 11327, 10384, 213, 10376, TAS 1138 

(não tombado ICN), 10383 (H); IaVH 4167, 3304 (H); MLS 728 (H) 

Dryophylax nattereri: MZUSP 17891, 10585 (H), MZUSP 4105 (C, M); MNRJ 22226 (H)  

Dryophylax paraguanae: EBRG 3304, 5974, 6058 (H), EBRG 3304 (M); MBUCV 1468 (H); 

MHNLS 18611(H); ICN 11610 (H); IaVH 5654 (H); MZUSP 22305 (C, M) 

Dryophylax phoenix: MZUSP 21017 (C, M); UFPB 4334 (H), MZUSP 5845, 10876, 18147, 

19105, 20621, 21017, 10460 (H), MZUSP 10879 (M); FUNED 1018 (H) 

Dryophylax ramonriveroi: EBRG 3958 (H), EBRG 4510 (M); MHNLS 17688 (H) 

Dryophylax sp1 (―hypoconia‖): MZUSP 13995 (C), MZUSP 15425 (C, M); MZUSP 14524, 

14540, 21335, 21332(H); MACN 46468, 32583 (H), MACN 40016 (C); MLP 1448, 5027, 109, 

617, 319, 684, 959 (H); FML 1982, 16997, 504, 2802, 23933(H); UNNEC 4999, 415, 4840, 

11106, 986, 5956 (H); MNRJ 13423 (H); FUNED 247 (H) 

Gen. Nov. 1 affinis: MZUSP 7203 (C), MUSA 3406 (H); MHNC 5356, 6445, 7091 (H); 

CORBIDI 11791, 14577 (H) 

Gen. Nov. 2 orestes: FML 1013 (C); FML 23135 (M); FML 25079 (H); MNKR 498 (H) 

Gomesophis brasiliensis: MNRJ 22020 (H); IBSP 12191, 51001(H), IBSP 44020 (M); MZUSP 

12474 (H); MCN 10819, 10820, IBSP 12191 (C) 
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Mesostes rutilus: FUNED 809 (H); MZUSP 17610, 17708 (H), MZUSP 17609 (M) 

Mesostes strigatus: IB 22541, 22542 (C); IB 22541, IB 53737, IB 53789, IB 53790 (H); MHNCI 

9879, 53790 (C), MZUSP 4577, 4758, 5882, 13970, 14015, 14017 (C); MZUSP coleção didática 

(M); MZUSP 14068, 14017, 14611 (H); FML 2840 (H)  

Ptychophis flavovirgatus: IBSP 5471, 8507 (C); MCN 3060 (C); UFRGS 6610 (H); IBSP 12316 

(H) 

Tachymenis attenuata: AMNH 36024 (C, H, M) 

Tachymenis chilensis chilensis: PUC-Chile PC19 (sem tombo) (C); MZUSP 8635 (M); FML 

2602 (H); MACN 12906 (H); MZUSP 8632, 8239, 5409, 5408 (H), MZUSP 8239 (M); PC112 

(PUC-Chile) (H); MNHNC 209 (H); AMNH 36149 (M) 

Tachymenis chilensis coronellina: MZUSP 4148 (C, M); MZUSP 4122, MZUSP 4147 (H); 

MNHNC 1868 (H); PC45(PUC-Chile) (H) 

Tachymenis ocellata: MCN 5149 (C); MACN 24717 (M); MACN 21165, 37619(H); MCN 9045 

(H) 

Tachymenis peruviana: KU 135193 (C); KU 135204 (M); FML 1169, 2264 (H); MLP 5762 (H); 

MZUSP 6372 (C, H); MNRJ 7984 (H); MUSA 170, 407, 446, 524, 1007, 3725 (H); MHNC 

8206, 10141, 10691, 10727 (H); Corbidi 2815 (H) 

Tachymenis trigonata: FML 1634, 2398 (C); MACN 3543 (C); MACN 1310 (M); MACN 3543 

(H); FML 1685, 2398, 19860 (H) 

Thamnodynastes lanei: MZUSP 19977 (H), MZUSP 19716 (C, M), MZUSP 19977 (M); MNRJ 

662 (H); MNKR 2794 (H) 

Thamnodynastes longicaudus: IBSP 41045 (M), IBSP 59545 (C); MNRJ 676 (H) 

Thamnodynastes pallidus: MZUSP 5004, 18829, 19206, 20356 (H), MZUSP 19211 (C, M), 

MZUSP 19218 (M); MPEG 11777, 10101, 20519, 6842 (H); MBML 2198 (H); UFPB 4373, 

4335 (H); IaVH 3080, 3271, 3272 (H) 

Thamnodynastes sertanejo: MZUSP 21307, 21301 (H), MZUSP 21307 (M); MFCH 1922 (H) 

Tomodon dorsatus: MZUSP 1782, 1960, 13097, 13892, 13969, 13976, 13106, 13906 (C); 

MZUSP 13116 (M); MZUSP 13118, 14732, 14641, 14643, 14732 (H); MNRJ 4774 (M); 

MHNCI 7169 (C); MCP 7341 (H); FML 2819, 2820 (H); IB 21957 (H); MHNH 1991.23(H)  
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Grupo externo: 
Alsophis antillensis: KU 267041 (C); MNHN 1993.1616 (C) 

Apostolepis dimidiata: MZUSP 14556 (H) 

Atractus trihedurus: MZUSP 9439 (C) 

Boiruna maculata: IB 54398 (C) 

Calamaria sp.: MNHN 1928 (M) 

Coluber constrictor: KU 53733 (H) 

Conophis lineatus: KU 183683 (M), KU 183871 (C) 

Contia tenuis: USNM 23336 (C) 

Dipsas indica: KU 15508 (C) 

Echinanthera undulata: IBSP 55676 (M) 

Elapomorphus quinquilineatus: IBSP 5643, 21671, 29433, 54516 (C) 

Erytrholamprus aesculapii: MHNCI 7722, 2952 (C); MZUSP 10080 (C); IB 53684 (C) 

Erytrholamprus miliaris: MNRJ 4499 (C); MZUSP 3267, 14137, 14011 (C) 

Erytrholamprus typhlus: MHNCI 7576(C); MZUSP 3338 (C) 

Helicops angulatus: MNRJ 4778(C); MZUSP 14234 (C) 

Helicops modestus: MNHN 1993.5809(C); IB 9752, 16529 (C) 

Heterodon platirhinos: KU 94323 (C) 

Hydrops triangularis: MNHN 1973.294 (C); AMNH 73090 (C) 

Imantodes cenchoa: KU 148316 (H) 

Leptodeira sp.: KU 187325 (H) 

Lygophis anomalus: MZUSP 1134 (H); MCP 3643 (C) 

Manolepis putnami: USNM 110337 (M) 

Mussurana bicolor: IBSP 28685, 32064 (C) 

Natrix natrix: AMNH 89822 (C) 

Oxyrhopus petola: s/numero (C), MZUSP 4726 (C) 

Phalotris lativittatus: IBSP 8371 (C) 

Philodryas olfersii: MNHN 1991.228 (M); MHNCI 9914(C); MCP 9505(C); MZUSP 9216 (C); 

MZUSP 5957 (H) 

Philodryas patagoniensis: MZUSP 14018 (C); MNHN 1991.212 (M); MLP 5449 (H) 

Philodryas psammophidea:  FML 2484 (M); MLP 0102 (H) 
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Phimophis guerini: MZUSP 13051(C) 

Pseudoboa nigra: IBSP 48674 (C) 

Pseudoeryx plicatillis: MPEG 20196(C); IB 3186 (C) 

Sibynomorphus mikanii: MZUSP 13971 (C) 

Siphlophis cervinus: IBSP 52075 (C) 

Taeniophallus affinis: IBSP 27970 (C) 

Tropidodryas serra: MNRJ 7354 (H), MZUSP 4318 (C) 

Xenodon neuwiedii: MZUSP 14014, 14140 (C) 
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Thamnodynastes Wagler, 1830 from the open areas of central and north-eastern Brazil 
(Serpentes: Dipsadidae: Tachymenini)” 
 
FRANCISCO L. FRANCO1, VIVIAN C. TREVINE2, 3, GIOVANNA G. MONTINGELLI2, HUSSAM ZAHER2 
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05503-900, São Paulo, SP, Brazil.  
2) Laboratório de Herpetologia, Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo, Av. Nazaré, 

481, CEP: 04263-000, São Paulo, SP, Brazil. 
3) Programa de Pós-graduação, Departamento de Zoologia, Instituto de Biociências da 

Universidade de São Paulo, Rua do Matão, 14, CEP: 05508-090, São Paulo, SP, Brazil. 

Corresponding author: VIVIAN TREVINE, e-mail: vitrevine@gmail.com 

 

ABSTRACT 
The genus Thamnodynastes Wagler, 1830 is currently composed by nineteen nominal species of 

viviparous and opistoglyphous snakes, largely distributed in South America, from Colombia to 

Argentina. The analyses of a large data set of specimens from South American collections 

evidenced one unknown species from the open formations of central and northeastern Brazil, 

which is described here. The new species is distinguished from all its congeners by a unique 

combination of characters, including 19 dorsal rows of smooth scales on the mid-body, the 

smallest number of subcaudals in the genus, and a distinct hemipenial morphology and coloration 

pattern. To define this new species we present robust diagnostic characters and discuss 

comparisons with other species of this diverse and taxonomically complex genus of Neotropical 

snakes.  

Key words: Neotropical Region, Caatinga, Cerrado, Taxonomy, Xenodontinae 

 

INTRODUCTION 
The tribe Tachymenini was first established by BAILEY (1966A, 1996B, 1967) to encompass the 

genera Calamodontophis AMARAL, 1963, Gomesophis HOGE & MERTENS, 1959; Pseudotomodon 

(LEYBOLD, 1873); Ptychophis GOMES, 1915; Tachymenis WIEGMann, 1835; Thamnodynastes 

WAGLER, 1824; and Tomodon DUMÉRIL, BRIBON & DUMÉRIL, 1854. Recent morphological 
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(FERRAREZZI 1994) and molecular works (VIDAL et al. 2000, ZAHER ET AL. 2009, VIDAL et al. 

2010, GRAZZIOTIN et al. 2012) consistently recovered this group as a monophyletic tribe within 

the subfamily Xenodontinae (VIDAL ET AL. 2000, ZAHER et al. 2009). However, several 

taxonomic issues regarding the validity of a number of taxa remain unsolved, especially for the 

most specious genera Tachymenis and Thamnodynastes, which support a hidden diversity of 

undescribed species within the tribe (FRANCO & FERREIRA 2002, FRANCO et aL. 2003, HARVEY & 

MUÑOZ 2004, BAILEY et al. 2005, BAILEY & THOMAS 2007). 

Species belonging to the genus Thamnodynastes tend to share a suite of external features. They 

are small to medium size, opisthoglyphous and viviparous snakes, with elliptical pupils, single 

nasal scales (secondarily semidivided), a blotched dorsal pattern that is predominantly checkered 

anteriorly and variegated or striped posteriorly, with two to six longitudinal lines along the venter 

(secondarily blotched), a distinctive dark postocular stripe and a white cervical dorsal stripe, 

bordered by a pair of longitudinal dark bands (FRANCO & FERREIRA 2002, FRANCO et al. 2003, 

BAILEY et al. 2005, BAILEY & THOMAS 2007).  

The genus occurs throughout South America (FRANCO & FERREIRA 2002), and is composed by 19 

nominal species, as follows: Thamnodynastes almae FRANCO & FERREIRA, 2002; T. ceibae 

BAILEY & THOMAS, 2007; T. chaquensis BERGNA & ALVAREZ, 1993; T. chimanta ROZE, 1958; T. 

corocoroensis GORZULA & AYARZAGÜENA 1996; T. dixoni BAILEY & THOMAS, 2007; T. duida 

MYERS & DONNELLY, 1996; T. gambotensis PEREZ-SANTOS & MORENO, 1989; T. hypoconia 

(COPE, 1860); T. lanei BAILEY, THOMAS & SILVA JR., 2005; T. longicaudus FRANCO, FERREIRA, 

MARQUES & SAZIMA, 2003; T. marahuaquensis GORZULA & AYARZAGÜENA, 1996; T. pallidus 

(LINNAEUS, 1758); T. paraguanae BAILEY & THOMAS, 2007; T. ramonriveiroi MANZANILLA & 

SANCHES, 2005; T. rutilus (PRADO, 1942); T. sertanejo BAILEY, THOMAS & SILVA JR., 2005, T. 

strigatus (GÜNTHER, 1858) and T. yavi MYERS & DONNELLY, 1996.  

Nine nominal species are recognized for the Brazilian territory. These are: Thamnodynastes 

almae, T. chaquensis, T. hypoconia, T. lanei, T. longicaudus, T. pallidus, T. rutilus, T. sertanejo 

and T. strigatus (FRANCO & FERREIRA 2002).  

A tenth species, here referred to Thamnodynastes cf. nattereri and previously mentioned as 

Thamnodynastes sp.1 by FRANCO & FERREIRA (2002), is known to occur along most of the 

Atlantic Domain in Brazil, with an additional record in the Caatinga (GUEDES et al. 2014). This 

taxon has been cited in several herpetological inventories as Thamnodynastes cf. nattereri 
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(BERTOLUCI et al. 2009, CONDEZ et al. 2009, MARQUES et al. 2009, PONTES et al. 2009, ARAÚJO et 

al. 2010, HAMDAN & LIRA-DA-SILVA, 2012, GUEDES et al. 2014). However, its taxonomic status 

and distribution records are still controversial and will be addressed properly in an upcoming 

publication (V. TREVINE et al., in prep.). 

Here we describe a new species of Thamodynastes from the dry forested areas of central and 

northeastern Brazil. This species is readily distinguishable from the five sympatric species that 

occur in the region.  

 
Materials and methods 
We examined 176 specimens from the following Herpetological Collections (acronyms given in 

parenthesis): Laboratório Especial de Coleções Zoológicas, Instituto Butantan, São Paulo, São 

Paulo, Brazil (IBSP); Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo, São Paulo, Brazil 

(MZUSP); Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brazil 

(MNRJ); Museu de Zoologia da Universidade Santa Cruz, Ilhéus, Bahia, Brazil (MZUESC); 

Museu de Zoologia da Universidade Federal da Bahia, Salvador, Bahia, Brazil (MZUFBA); 

Museu de Zoologia da Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana, Bahia, 

Brazil (MZFS); Museu de Fauna da Caatinga, Universidade Federal do Vale do Rio São 

Francisco, Petrolina, Pernambuco, Brazil (MFCH); Coleção Herpetológica da Universidade de 

Brasília, DF, Brazil (CHUNB); Coleção Herpetológica da Universidade Federal de Paraíba, João 

Pessoa, Paraíba, Brazil (CHUFPB); Museu de Zoologia, Universidade Estadual de Campinas, 

São Paulo, Brazil (ZUEC); Fundação Ezquiel Dias, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brazil 

(FUNED); Museu Paraense Emílio Goeldi, Belém, Pará, Brazil (MPEG). Specimens examined 

are listed in the Appendix. 

Snout-vent length (SVL) and tail length (TL) were measured to the nearest 1 mm by stretching 

the specimen against a metallic ruler. Other measurements were taken to the nearest 0.1 mm with 

a digital caliper. Measures were taken only in sexually mature specimens. Females were 

considered to be sexually mature when secondary vitellogenic follicles or embryos were present. 

Males were considered sexually mature when their snout-vent length (SVL) were equal or larger 

than the SVL of the smallest sexually mature female. Scale counts and measurements of head 

shields and scales followed PETERS (1964) and PETERS & OREJAS-MIRANDA (1970). Ventral 
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counts followed DOWLING (1951), although preventral scales were not included here. Counts and 

measurements of paired structures were scored as right/left.  

Hemipenial preparation followed protocols by PESANTES (1994), MANZANI & ABE (1998), 

ZAHER (1999) and ZAHER & PRUDENTE (2003). After preparation, hemipenes were stained with 

alizarin in a 70% alcohol solution to ease the visualization of structures (NUNES et al. 2012). 

Hemipenial terminology follows ZAHER (1999).  

 

Nomenclatural Acts 
The electronic edition of this article conforms to the requirements of the amended International 

Code of Zoological Nomenclature, and hence the new names contained herein are available under 

that Code from the electronic edition of this article. This published work and the nomenclatural 

acts it contains have been registered in ZooBank, the online registration system for the ICZN. 

The LSID (Life Science Identifier) for this publication is: urn:lsid:zoobank.org.pub:4E8D503B-

36F7-4095-B935-74CD2D74A71A. The electronic edition of this work was published in a 

journal with an ISSN, and has been archived and is available from the following digital 

repositories: www.salamandra-journal.com. 

 

Results 
Thamnodynastes phoenix sp. n. 
(Figs. 1, 2, Tables 1, 2) 

ZooBank LSID:urn:lsid:zoobank.org:pub:4E8D503B-36F7-4095-B935-74CD2D74A71A 

Thamnodynastes sp.2 —FRANCO & FERREIRA, 2002 

Thamnodynastes sp.2 —HAMDAN & LIRA-DA-SILVA, 2012 

Thamnodynastes sp.2  — COELHO, SOUZA, WEIDER, PEREIRA & RIBEIRO, 2013 

Thamnodynastes sp. — GUEDES, NOGUEIRA & SAWAYA, 2014 

Holotype. BRAZIL, Pernambuco, municipality of Petrolina, 09º19'29.00"S, 40º32'50.00"W, 389 

m above sea level, Campus Ciências Agrárias, Universidade Federal do Vale do São Francisco 

(UNIVASF): IBSP 87527, adult male collected by LEONARDO DE BARROS RIBEIRO on 4 

November 2011 (Figs. 1 and 2). 

Paratypes. (N = 12): BRAZIL: Alagoas: UHE Xingó (9º37‘25‘‘S 37º47‘54‘‘W): MZUSP 10875 

(former CHESF 3455), adult female, no collector information; and MZUSP 10878 (former 
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CHESF 3723), adult male, no collector information; Bahia: municipality of Guanambi (14º12‘S, 

42º46‘W): IBSP 54904, adult male, collected by Guanambi city hall, 17 august 1992; 

municipality of Queimadas (10º58‘40‘‘S, 39º37‘26‘‘W): MZUSP 10775, adult female, collected 

by MIGUEL T. RODRIGUES, October 1991; Ceará: Serra do Baturité (4º23‘48.8‘‘S, 

39º01‘28.3‘‘W): MZUSP 21180, young female, collected by NATÁLIA RIZZO FRIOL et al., 27 

October 2012; Pernambuco: municipality of Floresta (7º23‘20‘‘S, 38º46‘26‘‘W): MFCH 1897 

(former LPE 1275), adult female, no collector information, 23 May 2009; municipality of 

Salgueiro (8º04‘00‘‘S, 39º06‘00‘‘W): MFCH 1887 (former NCA 822), young male, no collector 

information, 19 May 2009; UHE Itaparica (9°08'37"S 38°18'43"W): IBSP 52127, adult female, 

collected by CHESF Company, 20 august 1988; Piauí: Estação Ecológica Uruçuí-Una (8º38‘S, 

44º56‘W): MZUSP 18146, adult female, and MZUSP 18147, adult male, collected by HUSSAM 

ZAHER et al., 17–30 January 2001; municipality of Piracuruca, Parque Nacional das Sete Cidades 

(4°5′59″S, 41°42′50″W): MPEG 23344, adult male, no collector information, 7 September 2005; 

Tocantins: municipality of Palmeiras do Tocantins (6º36‘49‘‘S, 47º32‘46‘‘W): MZUSP 19105 

(former EST 14460), adult male, collected on UHE Estreito by Systemae Naturae Consultoria 

Ambiental, 3 November 2011; municipality of Mateiros, Pares do Jalapão, Posto das Dunas 

(10º22‘40‘‘S, 46º40‘30‘‘W): MNRJ 15196, adult female, collected by A. CHAGAS, 14 June 2007. 

Diagnosis. Thamnodynastes phoenix differs from all other species of the genus by the following 

combination of characters: 19/19/15 dorsal rows with smooth scales; maximum SVL 495 mm; 

maximum TL 136 mm; ventral scales 133 to 159; subcaudals 40 to 66; coloration of the ventral 

portion of the head extremely spotted with dark-brown dots, infralabials and chin shields with a 

white centre. Darkening intensifies on the infralabial borders, outlining a clear contrast of lateral 

and dark margins (Fig. 2). Two pairs of non-continuous longitudinal dark ventral stripes, darker 

on the lateral sides of the venter, with a more conspicuous black spot on the apex of each ventral 

scale; tip of the tail lighter than the overall body coloration without blotches or dots, almost white 

in juvenile specimens. 

Description of the holotype. An adult male, with the right hemipenis everted; SVL 377 mm, TL 

86 mm. Dorsals smooth in 19/19/15 rows, with one apical pit; 148 ventral scales; 52 paired 

subcaudals; cloacal divided; eight supralabials on both sides of the head, forth and fifth 

contacting the orbit; nine infralabials on both sides, first to fifth contacting first pair of chin 

shields, fifth contacting second pair of chin shields; two pairs of chin shields; temporals 2+3; 
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nasal undivided/semi-divided; one preocular and two postoculars on both sides of the head; right 

maxilla with nine pre-diastemal teeth and two grooved and enlarged post-diastemal teeth; 11 

dentary teeth. Head length 18.16 mm; head width 10.04 mm; head height 6.34 mm; distance 

between nostrils 3.13 mm; eye height 2.99 mm; eye width 3.45 mm; distance between eyes 6.22 

mm; rostral-orbit distance 4.73 mm; internasal scale (right) longer than wider (length 2 mm, 

width 1.61 mm); loreal scale longer than larger (length 1.02 mm, width 0.82 mm); prefrontal 

scale wider than longer (length 1.67 mmm, width 2.16 mm); frontal scale longer than wider 

(length 4.73 mm, width 1.42 mm); parietal scale longer than wider (length 5.44 mm, width 3.31 

mm). 

Colour of the holotype in preservative. Dorsal background coloration light grey; lighter 

vertebral region, with approximately 38 white blotches separated by 2–3 darker and speckled 

vertebral scales which gradually fade toward the tail; dorsal white blotches delimited laterally, on 

both sides, by brownish blotches formed by 3–4 scales with black margins; distal half of tail 

lighter (light brown) and without blotches or dots. A darker lateral longitudinal line on the third 

and fourth row of dorsal scales, evident on the distal half of the body. Dorsal portion of the head 

brownish, with a distinct central brown mark trespassing the supraoculars and extending up to the 

cervical region, where it forms two distinct brown bands that covers 9 or 10 scales after the 

temporals, bordering a white band on the cervical region. Background ventral coloration light 

beige; distal half of the tail immaculate; two pairs of non-continuous longitudinal brown stripes, 

formed by brownish small spots, darker at the distal end of each ventral scale, which denotes an 

inconspicuous pattern. External pair of ventral stripes more accentuated, beginning at the 

preventrals until half of the tail; ventral scales also intensely speckled with small darker dots. 

Gular region intensely pigmented; pigmentation entering the chin shields and infralabials 

margins, forming a speckled pattern, which enclose white small blotches on the centre of the 

infralabials, chin shields and some gular scales (Figs. 1 and 2).  

Colour variation in preservative. A considerable degree of colour variation can be found in T. 

phoenix. Some individuals show the gular region completed pigmented (black or dark brown), 

with a few small white spots (Fig. 3a, b); others present a more marbled or variegated pattern, 

with lighter blotches outlined by dark brown dots (Fig. 3c, d); or with a more subtle gular 

pigmentation, with a thin darker line outlining blotches on the infralabials (Fig. 3e, f). Supralabial 

coloration can also vary, with a dark blotched pattern and a clear spot on the fifth supralabial 



 165 

(Fig. 3c); or with supralabials homogeneously coloured, without visible blotches (Fig. 3e). Dorsal 

white blotches vary among individuals, occurring throughout the extension of the body (Fig. 4a); 

transforming into a white vertebral line (Fig. 4b); present only on the first half of the body (Fig. 

4c); or even almost absent on a few specimens (Fig. 4d). The dorsolateral longitudinal lines can 

be evident only on the distal half of the body, or completely absent. Juveniles have an overall 

darker coloration, with the gular region intensely pigmented. A few adults also show a more 

contrasting colour, with a conspicuous pattern of dorsal white and black blotches, and with 

groups of four to six scales outlined by black pigmentation on each side of the body.  
Hemipenis: Holotype, IBSP 87527, left organ (Fig. 5a). Slightly bilobed, noncapitated and 

semicalyculated. Capitulum restricted to the distal third of the hemipenis, occupied by spinulated 

calyces with micro spines on its basal portion; calyces enter the distal portion of the hemipenial 

body on the asulcated side; with papillated calyces on the apex. Hemipenial body completely 

covered by small to medium spines, first row of spines (near the hemipenial base) slightly larger 

than the distal rows (closer to the capitulum). Subtle constriction between the base and the 

hemipenial body, base of hemipenis with scarcely distributed small spines. Sulcus spermaticus 

divided at the distal portion of hemipenial body, and each sulcus runs centrolinearly until the 

distal portion of each lobe, not reaching the apex. 

Hemipenial variation. Hemipenis analyzed: FUNED 1018; MZUSP 5845, 10460, 10876, 

18147, 19105, 20621, 21017; CHUFPB 4334 (Fig. 5). All hemipenes examined exhibited the 

same typical pattern of slight bilobation, unicalyculated and noncapitated. Spinulated calyces are 

evident on the proximal portion of the capitulum, slightly reaching the distal portion of the 

hemipenial body, without spines or spinules on the apex of lobes (which present papilated 

calyces). All examined hemipenes appear to have a constriction between base and hemipenial 

body, and all exhibit the base of the hemipenis with small spines, troughout the superficial area, 

or scattered and restricted to a portion of the base. Preparation bias is responsible for particular 

aspects of hemipenial variation, specially on the general shape of the hemipenis. 

Meristic and morphometric variation. A total of 176 specimens were examined with the 

following variation: smooth dorsal scales in 19/19/15 rows (n = 156), or 17/19/15 (n = 9), 

18/19/15 (n = 6), 19/17/15 (n = 1) and 19/18/15 (n = 2); ventral scales 133–159 for males, and 

133–155 for females; subcaudals 45–66 for males, and 40–60 for females; supralabials 8/8 (n = 

170), varying from 8/9 (n = 2), 9/9 (N = 1) or 9/8 (n = 2); infralabials 9/9 (n = 163), 8/9 (n = 4), 
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8/8 (n = 2), 9/8 (n = 2), 9/10 (n = 2), 10/9 (n = 2), or 10/10 (n = 1); preoculars 1/1 (n = 166), with 

a slight variation of 2/2 (n = 6), 2/1 (n = 2) or 1/2 (n = 2); postoculars 2/2 (n = 175) or 1/2 (n = 1) 

(Table 1). As in several other species of Thamnodynastes, the temporal scales exhibit a high 

degree of variation: 2+3/2+3 (n = 52), 2+1/2+1 (n = 33), 2+2/2+2 (n = 17), 2+1/2+3 (n = 13), 

2+2/2+3 (n = 11), 2+2/2+1 (n = 8), 2+3/2+1 (n = 8), 2+3/2+2 (n = 7), 1+2/1+2 (n = 3) or 1+3/1+3 

(n = 2) (Table 1). Maxillary teeth ranging from 5 to 10, with two enlarged sulcated post-diastemal 

teeth; 7 to 14 dentary teeth. Variation on morphometric data are: SVL 209–495 mm for males, 

and 221–470 mm for females; TL 47.5–136 mm for males, and 47–118 mm for females; head 

length 11.6–21.4 mm for males, and 12.8–21.6 mm for females (Table 1).  

Comparisons with other species of the genus: Thamnodynastes phoenix differs from T. 

chimanta, T. duida, T. lanei, T. marahuaquensis, T. pallidus and T. sertanejo by having 19 scale 

rows at midbody (versus 17 in all others) (ROZE, 1958, GORZULA & AYARZAGÜENA 1996, MYERS 

& DONNELLLY 1996) (Table 2). It further differs from T. almae, T. ceibae, T. chaquensis, T. 

dixoni, T. hypoconia, T. paraguanae, and T. cf. nattereri by the general pattern of coloration and 

smooth dorsal scales (versus slightly or strongly keeled) (BAILEY & THOMAS 2007); from T. 

chaquensis (in parenthesis) it also differs by the smaller size, with maximum SVL 495 mm 

(maximum SVL 577 mm), fewer subcaudals, 45–66 for males and 40–60 for females (55–73 

subcaudals for males, 48–65 for females), and infralabials more intensely pigmented, outlining a 

white centre on each infralabial. Thamnodynastes phoenix differs from T. corocoroensis by its 

characteristic colour pattern and by its slightly higher counts of ventral scales, from 133 to 159, 

and nine infralabials (versus 132 ventrals and eight infralabials in T. corocoroensis, GORZULA & 

AYARZAGÜENA 1996); it differs from T. gambotensis and T. ramonriveroi by the smaller counts 

of subcaudals (versus T. gambotensis: 61–75 for males, and 55–73 for females; T. ramonriveroi: 

59–77 for males, and 52–70 for females) (Table 2), and also by the pattern of ventral coloration, 

with two to four inconspicuous brown longitudinal ventral stripes that disappear on the first half 

of the tail (versus two to four well defined and continuous longitudinal ventral stripes in T. 

gambotensis, and five darker conspicuous longitudinal stripes in T. ramonriveroi, evident 

throughout the tail); it differs from T. longicaudus by its darker general coloration and 19/19/15 

rows of dorsal scales (versus 19/19/13, and five to six dark anterior dorsal blotches, FRANCO et al. 

2003); it differs from T. rutilus by the absence of a red mark on the sixth supralabial (versus 

present); it differs from T. cf. nattereri by its smaller size (versus maximum SVL 577 mm for T. 
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cf. nattereri), fewer ventral scales (159–167 ventrals for males, and 142–160 for females), and 

also by its gular region intensely pigmented, forming white blotches on the center of infralabials 

and chinshields (slightly pigmented or immaculate); it differs from T. strigatus by its immaculate 

oral mucosa and by the darker background coloration of the labials, without distinct oval blotches 

on the supra and infralabials (versus with a black stain enclosing tongue sheath and black oral 

palate; light background colour of labial scales, with distinct darker blotches present on the 

margin of every supralabial and infralabial); it differs from T. yavi for its bigger size and different 

pattern of coloration (versus maximum SVL 260 mm, and darker background colour, with brown 

dorsal coloration with black scales scattered along the body, without white blotches in T. yavi).  

Thamnodynastes phoenix is very much alike to T. paraguanae, from north-western Venezuela 

(Paraguaná Peninsula) and northern Colombia, which shares the intensely pigmented gular, 

mental and infralabial region, also with infralabials with a lighter centre, contrasting with dark 

borders. However, the new species can be distinguished from T. paraguanae by the more robust 

hemipenis, with evident spines on the hemipenial body that increase slightly in size towards the 

base (very slender hemipenis with reduced spines on a long hemipenial body in T. paraguanae), 

for its slightly smaller size (maximum SVL 550 mm), and lower subcaudal counts (55–72 

subcaudals for males, 53–65 for females) (Table 2). 

Distribution. Thamnodynastes phoenix occurs on open savannas of Brazil, predominantly the 

Caatinga formation of north-eastern Brazil, in the states of Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba, 

Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, and Sergipe, extending to the Caatinga enclaves of the 

region of Jaíba, Minas Gerais. It also encompasses the Cerrado in central Brazil, in the states of 

Goiás, Tocantins and Minas Gerais (Fig. 6).  

Natural History. The inspection of a few dissected specimens confirmed the viviparous 

reproductive mode of this species, as expected for members of the tribe Tachymenini. The 

specimen MZSUP 10462 (SVL 407 mm) exhibited eight well-developed embryos. The species is 

predominately terrestrial and nocturnal, feeds on frogs, and is associated with different types of 

Caatinga and Cerrado vegetation (GUEDES et al. 2014). 

Etymology. The specific epithet phoenix (Greek: φοῖνιξ phoinix; Latin: phoenix, phœnix, fenix) 

refers to the mythological bird that dies in combustion and subsequently rises from ashes in a 

cycle of life and death. This name acknowledges the fact that the previously selected holotype, 

used originally for the species description, was lost in the fire that consumed 90% of the 



 168 

Herpetological Collection "Alphonse Richard Hoge" of the Instituto Butantan, on March 15, 

2010. Some specimens, including two paratypes, were rescued from the fire, and the data 

previously collected from the lost specimens were kept and used herein. 

 

Discussion 
Taxonomy of the genus Thamnodynastes has always been in a state of flux due to the 

underestimated diversity of cryptic species present in the genus. Cryptic morphological patterns, 

intraspecific variation, and the extensive geographical range shown by many species of 

Thamnodynastes represent a challenge. As a result, many taxonomic problems within this genus 

persist since the nineteenth century due to poor descriptions of the known morphological 

variation coupled with the lack of clear diagnosable characters to distinguish its species (MIKAN 

1820, WAGLER 1824, 1830, GÜNTHER 1858, BOULENGER 1896, LÖNNBERG 1896, ANDERSSON 

1899).  

Additionally, fourteen new species were described over the last few decades (e.g. PÉREZ-SANTOS 

& MORENO 1989, BERGNA & ALVAREZ 1993, GORZULA & AYARZAGÜENA 1996, MYERS & 

DONNELLY 1996, FRANCO & FERREIRA, 2002, FRANCO ET AL. 2003; MANZANILLA & SÁNCHEZ 

2005, BAILEY & THOMAS 2007), from which at least five are only known from their type series 

(T. ceibae, T. corocoroensis, T. duida, T. marahuaquensis and T. yavi), or their description is 

insufficient for a proper diagnosis (e.g., Thamnodynastes ceibae BAILEY & THOMAS 2007).  

There is no need to emphasize that a detailed taxonomic revision of the genus Thamnodynastes is 

much needed, since only CEI et al. (1992) and BAILEY et al. (2005) provided a more thorough 

review of the group. Their contribution includes only a few taxonomic modifications, leaving a 

large gap in our knowledge of the taxonomic status of many available names. A taxonomic 

review of the genus is now in course (Trevine, in prep.) and is intended to tackle these problems. 

However, before the latter is available, we considered that the present new species would not 

further complicate the taxonomic scenario of the genus since Thamnodynastes phoenix is 

promptly distinguished from its congeners by the distinctive pattern of coloration of chinshields 

and infralabial scales, hemipenial morphology and fewer subcaudals. Likewise, the overall dorsal 

and ventral body pattern, and the presence of 19 rows of smooth dorsal scales differentiate T. 

phoenix from its sympatric species, Thamnodynastes almae, T. sertanejo, T. hypoconia T. cf. 

nattereri, and T. pallidus; the first three from arid and open formations, and the latter two in 
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forested areas (HANDAM & LIRA-DA-SILVA 2012, COELHO et al. 2013, GUEDES et al. 2014, 

NÓBREGA et al., 2016).  
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Table 1. Pholidosis and morphometric variation within examined specimens of Thamnodynastes phoenix. M: males; F: females; DO: 

dorsal scales rows; VE: number of ventral scales; SC: subcaudals; SL: supralabials; IL: infralabials; preoc: preoculars; postoc: 

postoculars; temp: first + second rows of temporals; SVL: snout-vent length; TL: tail length; HL: head length. Values presented as 

mean ± standard deviation (minimum-maximum); n = number of examined specimens. Morphometric values presented in millimetres. 

 
DO VE SC SL IL preoc postoc temp SVL TL HL 

 M F M F      M F M F M F 
19/19/1

5 
(n=156

) 

145±4.
5 (133-

159) 
(n=79) 

 

142±4.
5(133-
155) 

(n=88) 

53±3.5(
45-66) 
(n=75) 

49±3.6(
40-60) 
(n=82) 

8/8 
(n=170

) 

9/9 
(n=163

) 

1/1 
(n=166

) 

2/2 
(n=175

) 

2+3/2+
3 

(n=52) 

366.6±
65,6 
(209-
495) 

(n=59) 

354±50 
(222-
470) 

(n=73) 

89.6±1
7.9 

(47.5-
136) 

(n=69) 

77.9±1
3.2 (47-

118) 
(n=79) 

17.3±2 
(11.6-
21.4) 

(n=76) 

17.4±2 
(12.8-
21.6) 

(n=73) 

17/19/1
5 (n=9) 

    8/9 
(n=2) 

8/9 
(n=4) 

2/2 
(n=6) 

1/2 
(n=1) 

2+1/2+
1 

(n=33) 

      

18/19/1
5 (n=6) 

    9/8 
(n=2) 

8/8 
(n=2) 

2/1 
(n=2) 

 2+2/2+
2 

(n=17) 

      

19/17/1
5 (n=1) 

    9/9 
(n=1) 

9/8 
(n=2) 

1/2 
(n=2) 

 2+1/2+
3 

(n=13) 

      

19/18/1
5 (n=2) 

     9/10 
(n=2) 

  2+2/2+
3 

(n=11) 

      

      10/9 
(n=2) 

  2+2/2+
1 (n=9) 

      

      10/10 
(n=1) 

  2+3/2+
1 (n=8) 

      

         2+3/2+
2 (n=7) 

      

         1+2/1+
2 (n=3) 

      

         1+3/1+
3 (n=2) 
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Table 2. Morphological variation and diagnostic characters for the genus Thamnodynastes. Species with no available information are 

indicated with the symbol ‗-‗. DO: Dorsal scales rows; keels: presence or absence of keeled dorsal scales (in parenthesis: number of 

keeled dorsal scale rows); max.SVL: maximum snout-vent length (in millimetres); VE: number of ventral scales; SC: subcaudals; SL: 

supralabials; IL: infralabials; ventral stripes: number of longitudinal ventral stripes on the body; M: males; F: females. 

Species DO keels 
max. SVL VE SC 

SL IL ventral stripes 
M F M F M F 

Thamnodynastes 
almae 19/19/15 yes (9-15) 539 525 146-157 144-151 64-75 55-65 8 9 2-4 

Thmanodynastes 
ceibae 19/19/13 yes 448 - 150 - 67 - 8 9 4 

Thamnodynastes 
chaquensis 19/19/15 yes (11-15) 577 501 136-152 135-155 55-73 48-65 8 9 2-4 

Thamnodynastes 
chimanta 17/17/15 no 327 318 126-134 125-132 51-61 51-61 7 or 8 8 or 9 2 

Thamnodyanstes 
corocoroensis 19/19/15 no - 260 - 132 - 56 8 8 2 

Thamnodynastes 
dixoni 19/19/15 yes (4-11) 438 477 147-162 141-154 53-75 58-69 7 or 8 9 2-4 

Thamnodynastes 
duida 17/17/15 no 455 - 130 - 56 - 8 9 4 

Thamnodynastes 
gambotensis 19/19/15 no 542 499 152-160 136-156 61-75 55-73 7 or 8 9 2-4 

(occasionally 5) 
Thamnodynastes 

hypoconia 19/19/15 yes (7-15) 556 522 137-165 134-159 60-87 61-80 8 9 2-6 

Thamnodynastes 
lanei 17/17/15 yes (13-15) 390 431 150-158 135-154 81-86 75-88 8 9 4 

Thamnodyanstes 
longicaudus 19/19/13 no 411 - 133-149 - 101-109 - 8 or 9 9 or 10 3-6 

Thamnodynastes 
marahuaquensis 19/19/15 no - 307 - 135 - 61 8 or 9 9 2 

Thamnodynastes cf. 
nattereri 19/19/15 yes (7-15) 577 495 159-167 142-160 61-80 60-74 8 9 2-4 

Thamnodynastes 
pallidus 

17/17/13 or 
11 no 520 442 148-164 141-161 88-98 81-93 8 9 4 
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Species DO keels max. SVL VE SC SL IL ventral stripes 

   M F M F M F    

Thamnodynastes 
paraguanae 19/19/15 yes (4-11) 485 550 139-157 132-152 55-72 53-65 8 9 2-4 

Thamnodynastes 
phoenix sp n. 19/19/15 no 459 470 133-159 134-152 45-66 40-57 8 9 2-4 

Thamnodynastes 
ramonriveroi 19/19/15 no 420 411 142-155 138-147 59-77 52-70 8 9 5 

Thamnodynastes 
rutilus 19/19/15 no 477 414 134-135 127-131 74-79 56-69 8 8-10 2 

Thamnodyanstes 
sertanejo 17/17/11 no 665 655 152-167 140-151 84-98 74-83 8 9 absent 

Thamnodynastes 
strigatus 19/19/15 no 796 625 133-157 130-147 53-72 47-71 8 9 2-4 

Thamnodynastes 
yavi 19/19/15 no - 260 - 130-131 - 58-61 8 9 or 10 2 
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Figure 1. Dorsal (A) and ventral (B) pattern of the holotype of Thamnodynastes phoenix sp. 

n. (IBSP 87527). Scale bar: 1 cm. 
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Figure 2. Detail view of the holotype of Thamnodynastes phoenix sp. n. (IBSP 87527): (A) 
dorsal, (B) ventral, and (C) lateral view of the head. Scale bar: 1 cm. 
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Figure 3. Variation of head colour within Thamnodynastes phoenix sp. n., illustrating the 

supralabials (lateral view, left), gular region, chin shields and infralabials (ventral view, right) 

on specimens: (A) MZFS 835; (B) MZUSP 10878; (C) MZUSP 19105; (D) MZUSP 10868; 

(E) MNRJ 15196; (F) UFMG 350. Scale bars: 1 cm. 
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Figure 4. Variation of dorsal and ventral pattern of Thamnodynastes phoenix sp. n.: 

specimens (A) MZUSP 10876; (B) MZUSP 10868; (C) MNRJ 15196; (D) MZUSP 10466. 

Scale bars: 1 cm. 
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Figure 5. Hemipenial variation within Thamnodynastes phoenix sp. n.: sulcate (left) and 

asulcate (right) sides of the prepared hemipenes of the specimens: (A) IBSP 87527, holotype; 

(B) IBSP 54904, paratype; (C) MZUSP 5845; and (D) MZUSP 21017. Scale indicated on the 

figure. 
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Figure 6. Geographic distribution of Thamnodynastes phoenix sp. n., in central and north-

eastern Brazil. Black outline represents the Caatinga and Cerrado limits. 
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Apêndice IV. Matriz de dados morfológicos codificados para a tribo Tachyemnini e grupo 

externo. Dados faltantes: ―?‖; dados inaplicáveis: ―-―; polimorfismos indicados com ―&‖. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
Alsophis_antiliensis 2 ? ? 0 - 0 2 3 1 0 ? 1 - 0 1 0 ? 1 0 1 1 3 2 1 1 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 2 2 2 2 1 1 1 0 2 0 0 - 1 1 1 0 2 1 1 1 1 ? ?
Apostolepis_dimidiata 0 2 0 0 - 0 0 0 0 0 ? 0 - 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 2 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 ? 0 ? ? 0 0 - 2 0 - 0 - 0 0 0 - 0 ? 0 1 1 1 1 1 0 - 0 0 0 0 0 ? ?
Atractus_trihedrurus 1 3 0 0 - 0 1 0 1 - ? 0 - 0 0 0 ? 0 0 1 0 2 2 0 0 0 0 1 3 0 1 - - ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 1 1 0 2 2 ? 1 1 0 ? 0 ? ? 0 - - 3 ? ? 1 1 ? 0 1 ? ?
Boiruna_maculata 2 3 1 0 - 1 1 2 1 0 0 0 - 0 0 0 ? 0 0 1 0 3 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 1 1 1 1 0 ? 1 1 1 1 0 0 1 1 ? 1 1 0 0 1 2 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 ? 1 1 2 ? ?
Calamaria_yunnanensis - ? ? 0 - ? - - ? ? ? 0 - 0 0 0 ? 0 0 1 1 3 0 0 2 0 - 0 1 0 0 0 ? 1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
Calamodontophis 0 2 1 0 - 0 1 1 1 0 ? 0 - 0 0 2 1 0 1 1 1 2 1 1 0 0 0 1 2 ? 0 ? ? ? 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 2 2 2 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 2
Coluber_constrictor 1 2 0 0 - 0 2 ? 0 1 ? 0 - 0 0 0 ? 0 0 1 0 1 0 0 - 2 1 0 1 0 0 0 ? ? 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 3 1 2 2 2 2 1 1 1 1 0 1 3 0 - - 0 1 1 2 1 1 2 2 0 -
Conophis_lineatus 2 3 ? 0 - ? 2 2 1 0 ? 2 1 1 0 0 ? 0 0 1 0 2 2 1 2 0 1 0 2 0 1 0 1 1 1 0 0 ? 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 - 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 2 ? ?
Contia_tenuis 0 ? 1 0 - 0 1 0 1 0 2 1 - 1 0 ? ? 1 0 0 0 1 ? 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 ? 1 0 - ? 1 0 1 0 - 0 0 2 0 1 0 0 ? 1 3 0 - - 3 1 - 0 0 1 0 ? ? ?
Dipsas_indica 0 2 0 0 - 1 3 - 1 0 ? 1 - 0 0 0 ? 0 0 0&1 0 1 2 1 1 0 0 0 3 0 1 - - 1 1 0 0 ? 0 0 - 0 0 2 1 1 0 2 2 0 0 0 - 0 1 0 3 0 - - 3 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Echinanthera_undulata 1 3 1 0 - 0 2 1 1 1 ? 1 - 0 0 0 ? 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 - 0 0 1 1 0 0 ? 0 1 1 1 0 2 1 1 ? 2 1 1 2 1 0 0 0 ? 0 0 - 0 0 1 0 1 ? 1 0 1 ? ?
Elapomor_quinquelineatus 0 2 ? 0 - 0 0 0 0 0 ? 0 - 0 0 0 ? 0 0 1 1 0 0 1 1 0 - 0 - 0 - 0 2 1 1 0 0 1 1 1 2 0 0 1 2 1 1 2 2 2 0 0 - 0 - 0 1 1 1 1 2 0 0 0 0 1 0 1 ? ?
Erythrolamprus_aesculapii 0 2 0 0 - 0 1 2 1 0 2 1 - 0 0 0 ? 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 - 0 2 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0&2 1 1 0 2 2 2 0 1 0 1 0&1 1 1 1 1 1 1 0 0 2 1 1 2 2 1 1
Erythrolamprus_miliaris 1 2 0 0 - 0 2 2 1 0 0 1 - 0 0 0 ? 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 - 0 ? ? 1 0 0 ? 1 1 0 0 0 2 1 1 1 2 1 2 1 1 0 0 0 1 0 0 - 0 1 0 1 0 1 1 2 2 ? ?
Gomesophis_brasiliensis 1 2 0&1 0 - 0 2 2 1 0 1 2 0&1 1 0 0 1 1 1 1 0 2 2 1 0 0 1 1 2 2 0 0 0 1 2 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0&1 1 0 2 0 1 2 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0
Helicops_angulatus 2 3 0 1 1 0 2 3 1 0 ? 1 - 0 0 0 ? 0 0&1 1 1 2 0 0 2 0 2 0 1 1 0 0 0 0 1&2 0 0 1 0 1 2 0 1 0 1 1 3 1 1 0 0 0 - 1 0 1 0 0 - 0 1 1 0 0 ? 0 1 1 1 ?
Helicops_modestus 2 3 0 1 0 0 2 0 1 0 ? 2 1 1 0 0 ? 0 1 1 0 2 0 0 2 0 0 0 0 ? - 0 0 0 1 0 0 1 1 ? ? 1 0 0 1 1 ? 0 1 1 ? 0 - 1 0 1 0 0 - 1 1 1 0 0 ? 1 1 1 1 ?
Heterodon_platirhinos ? ? 0 1 1 0 2 3 1 2 ? 1 - 0 0 0 ? 1 0 1 1 2 ? 1 2 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 - 2 1 0 0 0 - 0 1 0 0 0 - 1 2 0 0 2 0 0 2 1 ? ?
Hydrops_triangularis 0 2 0 0 - 0 2 1 0 0 0 1 - 0 0 0 ? 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 2 0 1 0&1 1 1 1 1 2 0 2 1 1 0 - 1 0 0 - - 0 0 0 2 1 0 0 1 1 ?
Imantodes_cenchoa 1 2&3 ? 0 - 0 - - 1 0 ? 0 - 0 0 0 ? 0 0 0 0 1 1 1 - 0 1 0 3 0 0 0 1 0 1 0 0&1 ? 0 1 1 0 0 1 0 0 - 0 0 2 0 1 1 1 1 2 1 1 0 1 1 1 0 0 ? 1 0 0 0 -
Leptodeira_annulata - - 1 0 - 0 2 3 1 0 ? 0 - 0 0 0 ? 1 0 0 0 1 2 1 0 2 1 0 3 0 0 0 2 1 1 0 0 ? 1 ? ? 1 0 1 1 1 ? ? 1 0 ? 1 0 1 0 2 0 1 0 0 1 1 1 0 ? 1 1 1 ? ?
Lygophis_anomalus 2 2 0 0 - 0 2 1 1 0 ? 0 - 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 - 0 ? ? 0 1 0 0 0 1 1 1 1 2 2 1 0 2 0 2 1 1 0 0 0 1 2 0 - 0 0 0 0 2 1 1 2 2 1 1
Manolepis_putnami 2 2 ? 0 - ? 2 ? 0 0 ? 1 - 0&1 0 ? ? 1 0 1 0 3 ? 1 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 ? 1 1 0 0 0 2 0 1 ? 0 1 0 0 1 0 1 0 2 0 1 0 ? 0 1 0 1 ? 0 1 2 ? ?
Mussurana_bicolor 2 2&3 1 0 - 1 2 2 1 0 0 0 - 0 0 0 ? 0 0 1 1 3 ? 0 2 0 2 0 3 0 0 0 1 1 1 1 0 ? 1 1 0 1 1 0 1 1 ? 2 1 0 0 1 2 0 0 2 0 1 0 1 1 1 1 1 ? 1 0 2 ? ?
Natrix_natrix 2 ? ? 1 1 0 1 - 1 0 ? 0 - 0 0 0 ? 0 0 1 0 0 2 1 - 0 1 0 0 0 - 0 ? ? 1 0&1 1 0 0 1 0 0 0 2 0 1 3 1 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 - - 1 0 0 2 1 1 2 2 1 1
Oxyrhopus_petola 2 3 1 0 - 1 2 2&3 1 0 ? 0 - 0 0 0 ? 0 0 1 1 3 ? 0 2 1 2 0 3 0 0 0 1 1 0 ? 0 ? 1 1 ? 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 2 1 0 2 0 1 1 0 1 1 0 2 1 0 2 1 1 2
Phalotris_lativittatus 0 2 0 0 - 0 0 0 0 0 ? 0 - 0 0 0 ? 0 0 1 0 2 0 1 2 1 0 0 2 0 1 1 2 0 1 0 0 0 1 ? ? 0 ? 1 2 1 1 0 2 0 0 0 - 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 ? 1 0 1 0 1 1
Philodryas_olfersii 2 2 1 0 - 0 1 2 1 0 ? 0 - 0 0 0 0 1 0 1 0 2 2 1 2 0 0 0 1 1 2 0 1 1 1 0 0 ? 0 1 1 0 0 2 0 1 0 2 2 3 2 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 2 1 1 1 2 1 1
Philodryas_patagoniensis 2 2 1 0 - 0 1 2 1 0 ? 1 - 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 1 2 0 0 1 3 0 2 0 1 1 1 0 0 ? 1 1 1 1 0 2 1 0 ? 2 2 3 2 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 ? 1 1 1 1 1
Philodryas_psamophidea� 2 2 1 0 - 0 2 3 1 0 ? 2 1 0 0 0 0 1 0 1 0 2 2 1 2 0 0 1 3 0 2 0 0 0 0 0 0 ? ? ? ? 1 0 2 1 1 ? 2 1 1 2 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1&2 ? 0 2 1 ? ?
Phimophis_guerini 2 3 0 0 - 1 2 2 1 0 ? 0 - 0 0 0 ? 0 0 1 0 3 0 0 2 0 2 1 3 0 0 0 ? ? 1 1 0 ? 1 1 0 1 0 1 1 1 ? 2 2 0 0 1 2 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 ? 1 1 1 ? ?
Pseudoboa_nigra 2 ? 0 0 - 1 2 2 1 0 ? 0 - 0 0 0 ? 0 0 1 1 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 2 0 0 0 1 2 1 0 2 0 1 0 0 1 1 0 2 1 1 0 1 ? ?
Pseudoeryx_plicatillis 0 2 0 0 - 0 2 1 0 0 ? 2 1 1 0 0 ? 1 0&1 1 0 3 2 1 2 0 2 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0 ? 1 0 - 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 - 2 0 0 - - 0 0 0 0 ? 0 1 1 1 2
Pseudotomodon_trigonatus 1 2 1 0 - 0 2 2 1 0&1 0 2 1 0 0 0 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 0 1 2 2 0 0 1 1 2 1 1 0 0 1 1 0 0 2 1 1 0 2 0 2 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1
Ptychophis_flavovirgatus 1 2 1 1 1 0 2 3 1 0&1 1 2 1 1 0 0 ? 1 1 1 0 2 ? 1 0 0 0 1 0 ? - ? 1 0 2 1 0 0 1 1 0&1 0 1 2 0&1 1 2 2 0 3 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 -
Sibynomorphus_mikanii 0 2 0 0 - 1 1 0&1 0 0 2 1 - 0 0 2 ? 0 0 0&1 0 2 2 1 1 0 1 0 3 0 1 - - 1 1 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 - 2 2 0 0 0 - 0 0 0 0 0 - - 3 0 0 0 0 - 0 1 1 1
Siphlophis_cervinus 2 2 0 0 - 1 2 2 1 0 ? 1 - 0 0 0 ? 0 0 1 1 3 ? 0 2 0 0 1 3 0 0 0 ? ? 0 0 0 0 1 1 0 ? 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 2 1 0 2 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 2 1 2
Tachymenis_affinis 1 2 0 0 - 0 2 2 1 0 0 2 1 1 1 0 1 1 1 1 0 2 2 1 0 0&1 1 0 3 1 0 ? ? ? 1 1 1 ? 0 1 1 0 0 2 1 1 0 1 ? ? 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
Tachymenis_attenuata 2 2 0 0 - 0 2 2 1 0&1 ? 2 1 0 1 0 1 1 1 1 0 2 1 1 0 1 1 0 3 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 2 0 1 0 1 0 3 ? 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 ? ?
Tachymenis_ch_chilensis 2 2 1 0 - 0 1 2 1 1 1 2 1 0 0 0 1 1 1 1 0 2 2 1 0 0 1 0 3 1 1 0 1 1 1 0 1 0&1 0 1 1 0&1 1 2 0 1 0 1 0 3 0 1 0 1 1 1 0&1 1 0 2 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
Tachymenis_ch_coronellina 2 2 1 0 - 0 1 2 1 1 0 2 1 1 0 0 1 1 1 1 0 2 2 1 0 0 1 0 3 1 1 0 ? ? 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 3 0 1 0 1 1 1 1 1 0 2 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
Tachymenis_peruviana 2 2 1 0 - 0 2 2 1 0 1 2 1 0&1 0 0 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 0 1 2 2 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 2 1 1 0 1 0 3 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 -
Taeniophalus_affinis 1 3 0 0 - 0 1 - 1 1 ? 1 - 0 0 0 ? 1 0 0 0 1 ? 1 0 1 0 0 1 ? 0 0 0 1 1 1 0 ? ? 1 1 1 0 2 1 1 ? 1 0 2 0 1 0 0 1 ? 0 0 - 0 0 0 0 0 ? 1 0 0 ? ?
Thamnodynastes_almae 2 2 1 1 0 0 2 2 1 0 1 2 1 1 0 0 1 1 1 1 0 2 2 1 0 1 1 0 3 1 1 1 2 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 3 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 2 1 0
Thamnodynastes_chaquensis 2 2 1 1 0 0 2 2 1 0 0 2 1 1 1 0 1 1 1 1 0 2 2 1 0 1 1 0 3 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 3 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 2 0 -
Thamnodynastes_chimanta 1 2 0 0 - 0 1&2 2 1 1 1 2 1 0 1 0 1 1 1 1 0 2 2 1 0 1 1 0 3 0 1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1 ? ? 1 ? ? ? ? ? ? ? ? ?
Thamnodynastes_dixoni 2 2 1 1 0 0 2 2 1 0 1 2 1 1 0 0 1 1 1 1 0 2 1 1 0 1 0 0 3 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 2 1 1 2 2 ? 3 ? 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 ? ? 1 1 ? 1 1 ? ?
Thamnodynastes_gambotensis 2 2 1 0 - 0 2 2 1 0 1 2 0 1 0 0 1 1 1 1 0 2 2 1 0 1 1 0 3 1 1 1 1 1 2 0 1 1 1 1 1 0 1 2 1 1 2 2 2 3 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 ? 1 1 0 1 1 1 1
Thamnodynastes_lanei 1 2 1 1 1 0 2 2 1 1 1 2 0 1 0 0 1 1 1 1 1 2 2 1 0 1&2 0 0&1 3 2 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 2 0 1 0 2 1 3 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
Thamnodynastes_longicaudus 2 1 0 0 - 0 2 2&3 1 1 ? 2 0 0 0 0 1 1 ? 0 0 1 2 1 0 0&1 0 1 2 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 2 0 1 0 2 2 2 1 1 0 1 0 2 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 ? ?
Thamnodynates_nattereri 2 2 1 1 0&1 0 2 2 1 0 1 2 0&1 1 1 0 1 1 1 0&1 0 1&2 2 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 2 0 1 0 2 - 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ? ?
Thamnodynates_pallidus 1 1 0 0 - 1 2 2 1 0 1 2 0 1 1 0 1 1 1 0&1 0 1&2 1 1 0 2 0 1 2 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 2 0 1 0 2 2 1 1 0 - 1 0 2 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
Thamnodynates_paraguanae 2 2 1 1 0 0 2 2 1 0 1 2 0 1 0&1 0 1 1 1 1 0 2 2 1 0 1 0 0 3 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 3 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 2 1 1
Thamnodynates_phoenix 2 2 1 0 - 0 2 2 1 0 0 2 1 1 0 0 1 1 1 1 0 2 1&2 1 0 1 0 0 3 1 1 1 1 0&1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 2 1 1 2 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 -
Thamnodynates_ramonriveroi 2 2 1 0 - 0 2 2 1 0 1 2 0 1 0&1 0 1 1 1 1 0 2 2 1 0 0&1 1 0 3 1 1 1 0 1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1 ? ? 1 ? ? ? ? ? ? ? ? ?
Thamnodynates_rutilus 2 2 0 0 - 0 2 3 1 0 ? 2 0 0 0&1 1 1 1 1 1 0 2 1 1 0 1 1 0 3 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 3 1 1 1 1 1 2 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 2 1 0
Thamnodynates_sertanejo 1 0 0 0 - 0 2 2 1 1 1 1 - 0 0 0 1 1 1 0&1 0 1 2 1 0 2 0 0 3 1 0 1 2 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 2 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
Thamnodynates_sp1_norte 2 2 1 1 1 0 2 2 1 0 1 2 0 1 0 0 1 1 1 1 0 2 2 1 0 0 1 0 3 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 3 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 ? ?
Thamnodynates_sp1_sul 2 2 1 1 0 0 2 2 1 0 1 2 0&1 1 0 0 1 1 1 1 0 2 2 1 0 1&2 0&1 0 3 0&1 1 0 1 1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2 1 1 2 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1 1 1 1 1 ? ? 1 1 ? ? ? 1 ?
Thamnodynates_strigatus_SE 2 2 1 0 - 0 2 2 1 0&1 1 2 0 1 0&1 1 1 1 1 0&1 0 1&2 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 2 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 2 0 1 1 2 1 3 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0&1 1 2 1 0
Thamnodynates_strigatus_sul 2 2 1 0 - 0 2 2 1 0&1 ? 2 0 1 1 1 1 1 1 1 0 2 0&1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 2 0 1 0 0 1 ? 1 0 1 0 2 0 1 1 2 1 3 2 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 2 1 1
Thamnodynates_spnov 2 2 1 1 0 0 2 2 1 0 ? 2 0 1 0 0 ? 1 1 1 0 2 2 1 0 1 1 0 3 1 0 ? ? ? 1 0 1 ? 0 1 1 0 0 2 1 1 2 2 2 3 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 ? ?
Tomodon_dorsatus 1 2 1 0 - 0 1 2 0 0 0 1 - 0 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 0 1 1 0 3 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 2 0&1 1 0 0 2 2 0 1 0 1 1 0 2 1 1 2 2 0 0 2 1 0 1&2 1 1 1
Tomodon_ocellatus 2 2&3 1 0 - 0 1 2 1 0 0 2 1 0 0 0 1 1 1 1 1 2 2 1 1 0 0 1 2 2 - 0 1 1 2 1 1 ? 0 1 1 1 1 2 1 1 0 2 2 2 0 1 0 1 1 0 2 1 1 2 2 0 0 1 1 0 2 1 ? ?
Tomodon_orestes 1 2 1 0 - 0 1 1 1 1 ? 1&2 1 0 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 0 0 0 1 2 1 0 0 0 1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2 0 1 0 ? 1 ? ? 1 0 ? ? 0 0 1 ? 2 0 0 0 ? ? 1 2 ? ? ?
Tropidodryas_serra 3 3 ? 0 - 0&1 2 3 1 0 0 1 - 0 1 0 ? 1 0 1 1 3 1 0 2 0 2 1 3 0 0 0 0 1 2 0 0 ? 0 ? ? ? ? 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 0 1 ? 0 1 1 0 ? 1 1 1 1 ? ?
Xenodon_neuwiedii 2&3 - 1 0 - 0 2 2 1 0 ? 1 - 0 0 0 ? 1 0 1 0 0 ? 0 1 0 0 0 0 0 - 0 1 1 1 0&1 0 ? 1 1 1 1 0 2 1 1 2 2 2 0 2 1 0 0 0 1 1 0 - 0 1 1 1 0 0 1 2 2 ? ?
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Apêndice V. Análise de Máxima Parcimônia da tribo Tachymenini a partir da matriz de 

dados morfológicos. Valores nos ramos representam os suportes de Bootstrap. Seta indica o 

clado formado pela tribo Tachymenini. 
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Apêndice VI. Cladograma obtido pela análise de Máxima Verossimilhança da tribo 

Tachymenini a partir da matriz de dados moleculares (mitocondriais e nucleares) e 

morfológicos combinados. Valores nos ramos representam os suportes de Bootstrap. Seta 

indica o clado formado pela tribo Tachymenini. 
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Apêndice VII. Descrições e informações adicionais da morfologia externa e morfologia 

hemipeniana das espécies da tribo Tachymenini (medidas da cabeça e das placas cefálicas são 

apresentadas em valores médios, levando em consideração o número amostral [N] para cada 

espécie). 

 

Calamodontophis paucidens (Amaral, 1935)  

Descrição e variação (N = 5): dorsais em 15/15/15 fileiras; escamas VE: 125 em machos 

(N=1) (124-128 segundo Carreira & Lombardo, 2008) e 129-135 em fêmeas (N=4); SC: 37 

em machos (32-39 segundo Carreira & Lombardo, 2008) e 27-34 em fêmeas; escama cloacal 

dividida; 7/7 SL, com a terceira e quarta em contato com a órbita ocular; 8/8 (N=3) ou 7/7 

(N=2) IL, primeira à quarta em contato com o primeiro par de mentonianas, e quarta 

infralabial em contato com o segundo par de mentonianas; temporais 1+2/1+2; uma escama 

pré-ocular e duas pós-oculares; CRC: 255-345 mm; CC: 45-68 mm; CCab: 15,07 mm; 

AltCab: 6,39 mm; LargCab: 8,15 mm; Dnn: 3,28 mm; AltO: 2,17 mm; LargO: 2,4 mm; 

LargPupila: 1 mm; pupila circular; Doo: 5,35 mm; Dob: 1,4 mm; Dor: 3,97 mm; Internasal: 

1,67 mm x 1,56 mm (altura x largura); pré-frontal: 1,73 mm x 2,36 mm; Frontal: 3,83 mm x 

2,47 mm; Parietal: 4,89 mm x 2,91 mm; loreal quadrada (0,83 mm x 0,84 mm); dentes 

maxilares de 6+1 a 8+1; dentes no dentário de 9 a 12; mucosa oral escurecida 

homogeneamente. Coloração uniforme, com região dorsal e ventral da cabeça sem manchas; 

coloração ventral homogeneamente clara; coloração dorsal castanha com escamas esparsas 

“salpicadas” de manchas pretas nas bordas. Com faixa pós-ocular pouco evidente ou ausente; 

labiais homogêneas, sem manchas (Figura 45). 

Hemipênis (Figura 45): bilobado, com lobos longos (pelo menos metade do comprimento 

total do corpo do hemipênis); semicaliculado e não capitado. Capítulo ocupa quase metade do 

comprimento total do órgão, sem cálices definidos, e com espinhos evidentes. Corpo do 

hemipênis com aproximadamente 6 fileiras de espinhos que não aumentam de tamanho em 

direção à base; primeira fileira de espinhos do corpo com 12 espinhos de mesmo tamanho; 

base do hemipênis com pequenos espinhos espalhados; não é possível observar se há 

constrição entre a base e o corpo. Sulco espermático dividido na região distal do corpo do 

hemipênis (base do capítulo); cada sulco segue centrolinearmente até metade do ápice de cada 

lobo, e não se expande. O hemipênis de outro exemplar é descrito por Carreira & Lombardo 

(2008), sem aparente variação intraespecífica. 

Literatura da espécie: Amaral, 1963; 1978; Bailey, 1966a; Pagini & Lema, 1987; 

Carreira & Meneguel, 1999; 2004; Carreira et al., 2005; Franco et al., 2001; 2006; Carreira & 
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Lombardo, 2008; Carreira & Maneyro, 2015. 

 

Gomesophis brasiliensis (Gomes, 1918) 

Descrição e variação (N = 18): dorsais em 17/17/15 fileiras lisas; com uma fosseta apical 

geralmente presente; escamas VE: 127-142 em machos (N=7) e 124-135 em fêmeas (N=11); 

SC: 37-42 em machos e 22-39 em fêmeas; escama cloacal dividida; 8/8 SL (N=15), ou ainda 

com uma variação de 7/7 (N=1), 8/7 (N=1) ou 9/9 (N=1), terceira, quarta e quinta em contato 

com olho, exceto no indivíduo com nove SL (quarta, quinta e sexta em contato com órbita); 

9/9 IL (N=11), ou ainda 8/8 (N=3), 8/9 (N=1), ou 9/10 (N=1), primeira à quarta em contato 

com o primeiro par de mentonianas, e quarta e quinta em contato com o segundo par; 

temporais 2+2/2+2 fileiras (N=13), ou 2+3/2+3 (N=2); uma escama pré-ocular (N=15), com 

uma variação de 1/2 (N=1), 2/1 (N=1) e 2/2 (N=1); duas pós-oculares (N=16), com variação 

de 1/1 (N=2); CRC: 221-352 mm; CC: 31-78 mm; CCab: 12,54 mm; AltCab: 5,11 mm; 

LargCab: 6,95 mm; Dnn: 2,10 mm; AltO: 2,00 mm; LargO: 1,97 mm; LargPupila: 0,63 mm; 

pupila circular; Doo: 4,09 mm; Dob: 1,05 mm; Dor: 3,39 mm; Internasal: 1,26 x 0,97 mm 

(altura x largura); pré-frontal: 1,56 x 1,95 mm; Frontal: 3,77 x 1,83 mm; Parietal: 4,51 x 2,26 

mm; loreal quadrada (0,79 x 0,83 mm); dentes maxilares de 8+1 a 11+1; dentes do dentário 

10 a 17. O padrão de colorido caracteriza-se por coloração de fundo escura e esverdeada 

(azulado em exemplares fixados), com uma linha longitudinal de cada lado da vertebral, e 

uma linha lateral mais escura de cada lado do corpo (na quarta fileira de escama); presença de 

duas linhas longitudinais VE primárias (na borda da escama ventral) formadas por um risco 

fino em cada ventral, que adentram na subcaudal; podendo aparecer uma terceira linha no 

meio da ventral. Escamas labiais são geralmente homogêneas, podendo apresentar pequenos 

pontos escuros; e com faixa pós-ocular grossa, que segue como uma das faixas longitudinais 

da lateral do corpo (Figura 47).  

Hemipênis (Figura 47): Levemente bilobado; semicaliculado e não capitado; capítulo 

ocupa aproximadamente um terço do comprimento total do hemipênis, sendo constituído por 

cálices espinulados. Os espinhos do cálices são grandes e chegam também na região 

interlobular. Corpo do hemipênis com aproximadamente 9-10 fileiras de espinhos que 

aumentam sutilmente em direção à base (maiores na face sulcada), com dois espinhos 

ligeiramente maiores na base do órgão, um de cada do sulco; 12 espinhos na primeira fileira 

do corpo. Base do hemipênis com diversos espinhos de tamanho aproximado aos espinhos da 

base do capítulo. Leve constrição entre a base e o corpo do hemipênis. Sulco espermático se 

divide na base do capítulo, e cada ramo segue centrolinearmente no lobo, quase alcançando o 



 191 

seu ápice. 

Literatura da espécie: Hoge & Mertens, 1959; Prudente, 1993; Prudente & Brandão, 

1998; Franco, 2000; Oliveira et al., 2003; Ghizoni et al., 2009; Fortes et al., 2010; Gonzalez et 

al., 2014. 

 

Ptychophis flavovirgatus Gomes, 1915  

Descrição e variação (N=4): Fileiras de escamas dorsais em 17/17/15; quilha alta, 

ocupando 15 ou 17 fileiras de dorsais; fosseta apical ausente (2 fossetas segundo Gonzalez et 

al., 2014); contagem de escamas VE: 134 em machos (N=1) e 118-136 em fêmeas (N=3); SC 

55 em machos, e 46-55 em fêmeas; escama cloacal dividida; 8/8 SL, sendo a terceira, quarta e 

quinta em contato com a órbita ocular; 10/10 IL (N=2), ou variação de 9/10 (N=2), primeira à 

quinta infralabial em contato com o primeiro par de mentonianas, quinta e sexta em contato 

com o segundo par; temporais 2+3/2+3; nasal inteira ou semi-dividida; 2/2 (N=2) ou 1/1 

(N=2) pré-oculares; 2/2 pós-oculares; CRC: 292-409 mm; CC: 86-106 mm; CCab: 20,32 mm; 

AltCab: 7,85 mm; LargCab: 9,89 mm; Dnn: 2,65 mm; AltO: 2,62 mm; LargO: 3,0 mm; 

LargPupila: 0,93 mm; pupila circular; Doo: 4,98 mm; Dob: 1,96 mm; Dor: 4,95 mm; 

Internasal: 1,83 x 1,42 mm (altura x largura); pré-frontal: 2,17 x 2,31 mm; Frontal: 4,96 x 

2,16 mm; Parietal: 5,77 x 3,34 mm; loreal quadrada (1,15 x 1,4 mm); dentes maxilares 10+1 a 

12+1; dentes do dentário 12 a 14. O padrão de coloração é caracterizado por uma faixa lateral 

longitudinal clara de cada lado (na quarta e quinta fileira de escama dorsal) que se estende ao 

longo do corpo; ausência de linhas ventrais, podendo apresentar pequenas manchas mais 

escuras nas escamas. Labiais são homogêneas ou bordeadas de negro, porém sem manchas 

evidentes; faixa pós-ocular é pouco evidente ou ausente nos exemplares examinados. As 

fêmeas aparentemente apresentam coloração de fundo mais escura, em um padrão melânico 

(Figura 48). 

Hemipênis (Figura 48): Bilobado (lobo esquerdo não está totalmente evertido); 

semicaliculado e não capitado; lobos curtos com uma leve constrição na base do capítulo, o 

qual ocupa um pouco menos que um terço do comprimento total do órgão; cálices papilados 

no ápice do lobo; restante do capítulo formado por cálices espinulados sendo constituído por 

cálices com pequenos espinhos. Aproximadamente 8-9 fileiras (no lado assulcado) de 

espinhos de tamanho uniforme distribuídos homogeneamente no corpo do hemipênis; 16 

espinhos na primeira fileira. Pequenos espinhos na base do órgão. Divisão do sulco 

espermático na base do capítulo, e cada ramo se abre no ápice do lobo. 

Literatura da espécie: Lema, 1967; Hoge & Romano, 1969; Porto & Caramaschi, 1988; 
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Lema & Deiques, 1992; Scartozzoni & Marques, 2004; Gonzalez et al., 2014. 

 

Tachymenis attenuata Walker, 1945 

Descrição e variação (N=11): Dorsais lisas em 19/19/15 fileiras; VE 145-160 em machos 

e 147-154 em fêmeas; SC 69-75 em machos e 63-65 em fêmeas; cloacal dividida; fosseta 

apical geralmente ausente; 8/8 SL (N=8), variação de 7/7 (N=1) ou 9/9 (N=2), 4ª e 5ª em 

contato com olho; 9/9 IL (N=8), variação de 8/8 (N=1), 8/9 (N=1) ou 10/10 (N=1); loreal 

presente; pré-oculares 1/1 (N=7), 1/2 (N=1) ou 2/2 (N=3); pós-oculares 2/2 (N=10), 1/1 

(N=1) ou 1/2 (N=1); temporais 1+3/1+3 (N=1), 2+2/2+2 (N=2), 2+3/2+2 (N=2), 2+3/2+3 

(N=5); CRC: 371-524 mm e CC: 105-183 mm; CCab: 19,8 mm; AltCab: 8,35 mm; LargCab: 

11,8 mm; Dnn: 3,94 mm; AltO: 3,1 mm; LargO: 3,5 mm; pupila elíptica; Doo: 7,55 mm; 

Dob: 1,9 mm; Dor: 5,53 mm; Internasal: 1,97 x 1,85 mm (altura x largura); pré-frontal: 2,5 x 

2,8 mm; Frontal: 5,5 x 2,7 mm; Parietal: 6,3 x 3,9 mm; loreal quadrada (1,5 x 1,33 mm); 

dentes maxilares 8+1 a 15+1; dentes no dentário 11 a 16. Padrão de coloração dorsal com 

várias manchas formadas por algumas escamas bordeadas de negro na região vertebral e 

escamas bordeadas de branco no restante do corpo; com muitas escamas salpicadas de 

pequenos pontos pretos em alguns indivíduos. Dois pares de linhas ventrais longitudinais 

inconspícuas ocasionalmente presentes (mais evidentes no primeiro terço do corpo), com 

escurecimento ventral progressivo em direção à cloaca; quando as linhas estão ausentes há um 

escurecimento geral do padrão de coloração ventral. Dorso da cabeça homogeneamente 

escuro, ou com duas faixas que bordeiam as parietais e se curvam em direção às ultimas SL; 

geralmente com duas faixas pretas ou cinza-escuro mais grossas no pescoço, de 

aproximadamente 10 escamas de comprimento; faixa pós-ocular presente terminando uma 

escama após a comissura da boca. Primeiras supralabiais com algumas manchas ovais 

pequenas, a mais evidente na 5ª SL (logo abaixo do olho); labiais com faixas transversas que 

ocupam a região de contato entre as escamas; mentonianas e gulares predominantemente 

claras, com pequenos pontos pretos espalhados. Alguns indivíduos são melânicos, e as 

manchas e faixas da cabeça não são evidenciadas.  

Em relação a distinção entre as subespécies, Ta. attenuata attenuata e Ta. attenuata 

boliviana (Figuras 2 e 3), há uma pequena variação em relação ao número de VE, SC e 

número de dentes. Tachymenis attenuata attenuata (N=4) apresenta 148-151 VE em machos e 

150 em fêmeas, 59-66 SC em machos e 64 em fêmeas, 8 a 14 dentes maxilares e 11 a 12 

dentes no dentário; já Ta. attenuata boliviana (N=7) possui 154-160 VE em machos e 147-
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154 em fêmeas, 64-75 SC em machos e 63-65 em fêmeas, 9 a 15 dentes maxilares e 12 a 16 

no dentário. 

Hemipênis (Figura 50): Ilustrado também em Zaher (1999). Pobremente bilobado, 

semicaliculado, não capitado; capítulo ocupa menos de um terço do corpo do hemipênis, 

constituído por cálices papilados nos lobos; cálices espinulados (espinhos pequenos) na base 

do capítulo até porção distal do corpo hemipeniano; cálices papilados na região intrasulcar. 

Com cinco fileiras transversais de espinhos no corpo, que aumentam progressivamente de 

tamanho em direção à base; 8 ou 9 espinhos aumentados na primeira fileira do corpo. Com 

espinhos pequenos distribuídos na base; e leve constrição entre a base e o corpo do 

hemipênis. Divisão do sulco espermático na porção distal do corpo; cada ramo segue o lobo 

centrolinearmente, aumentando ligeiramente de largura, até metade superior do lobo, não 

alcançando o ápice. 

 
Tachymenis chilensis chilensis (Schlegel, 1837) 

Descrição e variação (N=61): Escamas dorsais em 19/19/15 fileiras (N=41) ou 19/19/17 

(N=10); sem quilhas; com uma fosseta apical; VE 145-172 em machos, e 138-160 em fêmeas; 

SC 40-56 em machos e 34-45 em fêmeas; escama cloacal dividida; 7/7 SL, com terceira e 

quarta em contato com órbita ocular, exceto em um exemplar (MZUSP 8635) que apresenta 

8/8; 9/9 IL (N=44), variação de 8/8 (N=1), 8/9 (N=3), 9/8 (N=1), 10/8 (N=1), 10/10 (N=2), 

10/9 (N=2) ou 9/10 (N=6); primeira à quinta IL em contanto com o primeiro par de 

mentonianas, e quinta em contato com o segundo par; temporais 2+3/2+3 (N=21), 1+3/1+1 

(N=1), 1+3/1+2 (N=1), 1+3/1+3 (N=6), 1+2/1+2 (N=8), 2+1/2+1 (N=2), 2+2/2+2 (N=3) ou 

2+2/1+2 (N=2); nasal inteira, semi-dividida ou dividida; 2/2 (N=52), 2/1 (N=1), 1/1 (N=1), 

1/2 (N=1), 2/3 (N=2), 3/2 (N=1), 3/3 (N=3) pré-oculares; duas pós-oculares (N=58); CRC: 

271-580 mm; CC: 56-117 mm; CCab: 17,73 mm; AltCab: 7,42 mm; LargCab: 9,5 mm; Dnn: 

3,65 mm; AltO: 2,4 mm; LargO: 2,5 mm; LargPupila: 0,93 mm; pupila elíptica; Doo: 5,92 

mm; Dob: 1,74 mm; Dor: 5 mm; Internasal: 1,98 x 1,81 mm (altura x largura); pré-frontal: 

2,18 x 2,6 mm; Frontal: 4,89 x 2,48 mm; Parietal: 5,48 x 3,24 mm; loreal quadrada (1,31 x 

1,24 mm); dentes maxilares 4+1 a 7+1; dentes no dentário 8 a 14. Coloração dorsal 

geralmente com duas linhas longitudinais mais escuras (ocupando aproximadamente uma 

escama) paravertebrais, demarcando uma linha clara na fileira vertebral; seguidas de duas 

faixas mais grossas de cada lado do corpo, ocupando duas ou três escamas). Com as quatro 

primeiras fileiras de escamas dorsais mais escuras de cada lado do corpo. Região ventral 

caracterizada por manchas escuras em cada escama ventral, geralmente na sua base, formando 
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uma faixa transversal à escama. Alguns com manchas triangulares em cada escama, as quais 

podem formar uma linha nítida. Geralmente as SL possuem fundo escuro homogêneo 

(principalmente em indivíduos melânicos), e alguns indivíduos apresentam pequenas manchas 

escuras, formando manchas arredondadas nas primeiras SL (da primeira à terceira). Com uma 

faixa saindo logo abaixo do olho e descendo pela terceira supralabial (alcançando até a quinta 

SL). Presença de pequenos pontos escuros formando uma faixa nas IL, circundando as 

mentonianas; faixa pós-ocular evidente e fina, terminando na comissura da boca. Formas 

melânicas são frequentes (Figura 52).  

Hemipênis (Figura 52): Pobremente bilobado, semicaliculado, não capitado; capítulo 

ocupa cerca de um terço do corpo do hemipênis, constituído por cálices papilados no ápice 

dos lobos; cálices espinulados descendo pelo capítulo, estes mais evidentes na porção basal 

do capítulo, na face assulcada. Com cinco ou seis fileiras transversais de espinhos no corpo, 

aumentando de tamanho em direção à base; sete a oito espinhos aumentados na primeira 

fileira da base do corpo. Com espinhos pequenos distribuídos na base; e leve constrição entre 

a base e o corpo do hemipênis. Divisão do sulco espermático entre região distal do corpo e a 

base do capítulo; cada ramo segue o lobo centrolinearmente, aumentando ligeiramente de 

largura, até quase chegar ao ápice do capítulo. 

Literatura da espécie: Walker, 1945; Ortiz, 1973; Greene & Jaksic, 1993; Scrocchi et al., 

2010; Valenzuela-Dellarossa et al., 2010; Giraudo et al., 2012. 

 

Tachymenis chilensis coronellina Werner, 1898 

Descrição e variação (N=31): 19 fileiras de escamas dorsais com redução posterior em 

19/19/15 (N=24) ou 19/19/17 (N=3); quilhas ausentes; uma fosseta apical; VE 136-161 em 

machos, e 144-153 em fêmeas; SC 43-52 em machos, e 34-48 em fêmeas; escama cloacal 

dividida; 7/7 SL, terceira e quarta em contato com órbita ocular; 9/9 IL (N=25), com uma 

variação de 9/10 (N=1), 10/9 (N=1) ou 10/10 (N=1); primeira à quinta IL em contato com 

primeiro par de mentonianas, quinta IL em contato com segundo par; temporais 2+3/2+3 

(N=11), 2+3/2+1 (N=1), 2+3/2+2 (N=3), 2+2/2+2 (N=3), 2+2/2+3 (N=3), 1+2/2+2 (N=1) ou 

1+2/1+2 (N=1); nasal inteira ou semi-dividida; pré-oculares 2/2 (N=25), 2/1 (N=1) ou 3/3 

(N=2); pós-oculares 2/2 (N=27) ou 3/3 (N=1); CRC: 275-481 mm; CC:  47-92 mm; CCab: 

16,04 mm; AltCab: 6,8 mm; LargCab: 9,6 mm; Dnn: 3,48 mm; AltO: 2,4 mm; LargO: 2,6 

mm; LargPupila: 1 mm; pupila elíptica; Doo: 5,7 mm; Dob: 1,7 mm; Dor: 4,7 mm; Internasal: 

1,4 x 1,5 mm (altura x largura); pré-frontal: 1,68 x 2,1 mm; Frontal: 4,17 x 2,02 mm; Parietal: 

4,35 x 2,64 mm; loreal quadrada (0,95 x 1,04 mm); dentes maxilares 4+1 a 7+1; dentes no 
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dentário 6 a 12. Coloração dorsal formada por duas faixas grossas longitudinais paravertebrais 

de coloração marrom escuro (ocupando 2-3 fileiras de escamas); com faixa vertebral mais 

clara, formando ocelos claros em alguns indivíduos. Faixa marrom escura na base de cada 

escama ventral, projetando-se em manchas triangulares que ocupam a maior parte de cada 

escama; manchas mais externas da ventral podem formar uma faixa longitudinal. Em alguns 

indivíduos as VE são formadas somente por manchas triangulares, as quais podem formar 

duas linhas longitudinais grosseiras ao longo do ventre. A região supralabial apresenta 

predominantemente fundo claro, com faixa pós ocular grossa (preenche as pós-oculares) 

terminando logo na primeira escama após a comissura da boca; com pequenas faixas escuras 

que descem pelas primeiras SL (primeira à terceira), além de uma faixa mais grossa logo 

abaixo do olho, e que desce pela quarta supralabial, ocasionalmente ocupando também a 

quinta SL. Região ventral da cabeça predominantemente clara, com pequenas manchas 

escuras esparsas nas IL  e mentonianas; gulares com pequenos pontos ou manchas escuras 

ocasionais (Figura 53). 

Hemipênis (N=7) (Figura 53): Pobremente bilobado, semicaliculado, não capitado; cálices 

papilados nos ápices dos lobos na face sulcada; e cálices mais pronunciados e com espinhos 

ocupando todo o capítulo na face assulcada. Cálices ocupam quase a metade do comprimento 

total do hemipênis. Com quatro a cinco fileiras de espinhos transversais no corpo, que 

aumentam de tamanho em direção à base; primeira fileira de espinhos do corpo com seis ou 

sete espinhos aumentados. Apresenta dois espinhos claramente maiores na base do corpo da 

face sulcada, estes não presentes em Ta. c. chilensis. Base do órgão com diversos espinhos 

pequenos (menores e mais numerosos do que em Ta. c. chilensis). Divisão do sulco 

espermático na porção mais distal do corpo, e cada ramo termina na metade distal de cada 

lobo.  

Literatura da espécie: Walker, 1945; Ortiz, 1973; Greene & Jaksic, 1993; Valenzuela-

Dellarossa et al., 2012. 

 
Tachymenis ocellata (Duméril, Bibron & Duméril, 1854) nov. comb. 

Descrição e variação (N= 41): Dorsais lisas em 19/19/15 (N=18) ou 19/19/17 (N=15) 

fileiras; com uma fosseta apical presente; VE 133-146 em machos, 132-144 em fêmeas; SC 

34-40 em machos, 28-36 em fêmeas; cloacal dividida; 7/7 SL, terceira e quarta em contato 

com órbita ocular; 9/9 IL (N=27), variação de 8/9 (N=2), 9/8 (N=1), 8/8 (N=2) ou 10/9 

(N=1); primeira à quinta IL em contato com primeiro par de mentonianas, quarta ou quinta IL 

em contato com segundo par; temporais 1+2/1+2 (N=19), 1+2/2+2 (N=1), 2+1/2+1 (N=1), 
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2+2/1+2 (N=3), 2+2/2+2 (N=1) ou 2+3/2+3 (N=2); nasal inteira ou semi-dividida; 1/1 pré-

oculares; pós-oculares 2/2 (N=21), 2/1 (N=1), 1/1 (N=4) ou 2/3 (N=1); CRC: 305-513 mm; 

CC: 42-94 mm; CCab: 17,8 mm; AltCab: 7,58 mm; LargCab: 9,71 mm; Dnn: 3,62 mm; AltO: 

2,3 mm; LargO: 2,6 mm; LargPupila: 0,96 mm; pupila circular; Doo: 5,41 mm; Dob: 2,16 

mm; Dor: 4,62 mm; Internasal: 1,73 x 1,65 mm (altura x largura); pré-frontal: 2,23 x 2,58 

mm; Frontal: 4,65 x 2,2 mm; Parietal: 5,18 x 2,97 mm; loreal alta (1,22 x 1,02); dentes 

maxilares 3+1 a 6+1; dentes no dentário 7 a 12. Coloração dorsal amarronzada, com 34 a 56 

ocelos castanho escuros (manchas circulares com cinco a seis escamas bordeadas de preto) 

distribuídos na região paravertebral, demarcando uma linha branca vertebral que começa logo 

após as parietais e segue até a cauda; com uma faixa de ocelos um pouco mais claros e mais 

inconspícuos nas laterais do corpo, nas terceira, quarta e quinta fileiras de escamas dorsais, ao 

longo do corpo. Três a quatro manchas triangulares marrom escuras em cada escama ventral, 

não formando linhas. SL mais altas do que largas, claras com uma faixa escura na terceira, 

quarta e quinta SL, e uma mancha mais clara e inconspícua na nasal, que desce nas duas 

primeiras SL; região ventral da cabeça predominantemente clara, algumas IL com faixas nas 

suturas das escamas e com algumas manchas nas gulares (Figura 55). Faixa-pós ocular 

marrom grossa, que começa na supraocular e termina na comissura da boca. Apresenta sua 

mucosa oral clara, com dois pontos pretos na região anterior do palato. 

Hemipênis (N=2) (Figura 55): Levemente bilobado, não capitado, e não caliculado; 

capítulo ocupa cerca de um terço do hemipênis, composto por espinhos longos nos lobos, nas 

faces sulcada e assulcada; sem cálices evidentes no capítulo. Espinhos evidentes na região 

intrasulcar do capítulo. Com cerca de cinco ou seis fileiras de espinhos perpendiculares de 

mesmo tamanho no corpo; aproximadamente 19-20 espinhos na primeira fileira. Base com 

diversos espinhos espalhados homogeneamente; constrição evidente entre base e corpo. 

Divisão do sulco espermático no meio do corpo, cada sulco segue linearmente até a região 

distal de cada lobo, não alcançando o ápice. 

Literatura da espécie: Gallardo, 1972; Giraudo & Scrocchi, 2002; Harvey & Muñoz, 

2004; Carreira et al., 2005. 

 
Tachymenis peruviana Wiegmann, 1835 

Descrição e variação (N=67): 19 fileiras de escamas dorsais no meio do corpo, com 

redução posterior (19/19/15) (N=64); quilhas ausentes; com uma fosseta apical; VE 136-165 

em machos, 133-157 em fêmeas; SC 40-55 em machos, e 37-52 em fêmeas; cloacal dividida; 

8/8 SL (N=57), quarta e quinta em contato com a órbita ocular; 9/9 IL (N=50); primeira à 
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quinta em contato com primeiro par de mentonianas, quinta contata segundo par, variação de 

10/10 (N=5), 10/9 (N=3), 10/11 (N=1) ou 9/8 (N=1); temporais 2+3/2+3 (N=34), 2+1/2+1 

(N=4), 2+2/2+1 (N=3), 2+2/2+2 (N=1), 2+3/2+2 (N=4), 2+2/2+3 (N=2) ou 2+3/2+4 (N=1); 

nasal semi-dividida; uma pré-ocular (N=61), 2/1 (N=1) ou 1/2 (N=1); duas pós-oculares 

(N=64); CRC: 291-729 mm; CC: 52-128 mm; CCab: 19,3 mm; AltCab: 7,3 mm; LargCab: 

11,3 mm; Dnn: 3,8 mm; AltO: 2,6 mm; LargO: 2,85 mm; LargPupila: 1,2 mm; Doo: 6,6 mm; 

Dob: 1,95 mm; Dor: 5,2 mm; Internasal: 2 x 1,85 mm (altura x largura); pré-frontal: 2,34 x 

2,73 mm; Frontal: 5,3 x 2,45 mm; Parietal: 5,6 x 3,34 mm; loreal quadrada (1,2 x 1,4 mm); 

dentes maxilares 5+1 a 9+1, dentes no dentário 8 a 14. Faixa vertebral mais clara, 

frequentemente com ocelos claros na fileira vertebral, intercalados com escamas bordeadas de 

preto. Padrão ventral variável, com manchas irregulares em cada ventral, podendo formar 

duas linhas longitudinais mais externas e/ou até três linhas inconspícuas na região central da 

escama ventral. Em indivíduos com manchas ventrais fortes, forma-se um padrão xadrezado. 

Manchas labiais geralmente presentes; ventre da cabeça geralmente com diversos pontos 

escuros; manchas maiores nas IL. Faixa pós-ocular presente, não preenchendo as pós-oculares 

totalmente e terminando na primeira escama após a comissura da boca. Dorso da cabeça 

normalmente com duas faixas saindo da porção terminal das supraoculares, passando pela 

borda das parietais e descendo pelas temporais (Figura 58). 

Hemipênis (N=5) (Figura 58): Levemente bilobado, semicaliculado e não capitado; 

capítulo com cálices espinulados ocupando cerca de um terço do comprimento total do órgão. 

De cinco até nove ou 10 fileiras transversais de espinhos de mesmo tamanho no corpo, 

distribuídos homogeneamente; com aproximadamente 17 a 26 espinhos na primeira fileira. 

Constrição acentuada entre a base e o corpo do hemipênis; espinhos diminutos distribuídos 

pela base do hemipênis. Sulco espermático se divide na metade do corpo do hemipênis; ramos 

centrolineares seguem os lobos do capítulo, onde se alargam sutilmente e quase alcançam o 

ápice do lobo.  

Literatura da espécie: Walker, 1945; Vellard, 1955; Ortiz, 1973; Pefaur et al., 1978; 

Miranda & Couturier, 1981; Carrillo de Espinoza & Icochea, 1995; Scrocchi et al., 2006. 

 
Tachymenis trigonata (Leybold, 1896) nov. comb. 

Descrição e variação (N=57): escamas dorsais lisas em 17/17/15 fileiras; uma fosseta 

apical; VE: 137-165 em machos (N=32) e 137-154 em fêmeas (N=24); SC 36-50 em machos 

e 34-44 em fêmeas; escama cloacal dividida; 8/8 SL (N=47), quarta e quinta em contato com 

a órbita ocular; variação de 7/8 (n=1), 8/7 (N=1), 9/8 (N=1) ou 9/9 (N=1); 9/9 IL (N=39), 
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primeira à quinta infralabial em contato com o primeiro par de mentonianas, quinta e sexta em 

contato com o segundo par, com variação de 8/9 (N=4), 9/8 (N=2), 9/10 (N=1), 10/9 (N=3) ou 

10/10 (3); variação de temporais: 1+2/1+2 (N=3); 2+1/2+1 (N=2); 2+2/2+2 (N=6), 2+3/2+2 

(N=10), 2+3/1+3 (N=1),  2+3/2+1 (N=2), 2+3/2+3 (N=19); nasal inteira ou semi-dividida; 1/1 

pré-oculares (N=29) ou 1/2 (N=3), 2/1 (N=4), ou 2/2 (N=13); 2/2 pós-oculares (N=47), com 

variação de 2/1 (N=1) ou 3/2 (N=2); CRC: 279-622 mm; CC: 42-105 mm; CCab: 15,77 mm; 

AltCab: 6,7 mm; LargCab: 9,43 mm; Dnn: 3,18 mm; AltO: 2,46 mm; LargO: 2,69 mm; 

LargPupila: 0,9 mm; pupila semi-elíptica ou elíptica; Doo: 5,84 mm; Dob: 1,63 mm; Dor: 

4,41 mm; Internasal: 1,65 x 1,48 mm (altura x largura); pré-frontal: 1,97 x 2,29 mm; Frontal: 

4,25 x 1,71 mm; Parietal: 4,81 x 2,77 mm; loreal ligeiramente longa (1,05 x 1,25 mm); dentes 

maxilares 5+1 a 9+1; dentes do dentário 8 a 12. Coloração de exemplares fixados cinza claro 

ou levemente amarronzado, com cerca de 35 a 48 ocelos mais escuros que a coloração de 

fundo, podendo ser completos (circulo completo) ou desalinhados, com alguns exemplares 

cortados por uma linha vertebral mais clara. Quando desalinhados cada semicírculo ocupa de 

2 a 3 escamas paravertebrais. Em alguns exemplares, as manchas ou ocelos dorsais se unem 

na porção final do corpo, formando uma linha sinuosa. Ventre intensamente pigmentado com 

pequenas manchas escuras. Duas manchas mais grossas que recobrem a porção final das 

supratemporais até a oitava escama do pescoço. SL com faixa perpendicular mais escura 

cruzando as quartas, quintas e sextas SL; faixa pós-ocular grossa, que termina 

aproximadamente na sexta escama após comissura da boca. Região ventral da cabeça 

intensamente pigmentada com pequenos pontos mais escuros do que a coloração de fundo 

(Figura 59). 

Hemipênis (N=4) (Figura 59): bilobado, semicaliculado e não capitado; capítulo ocupa 

cerca de um terço do comprimento total do hemipênis, com lobos desenvolvidos, com menos 

de metade do comprimento do corpo do hemipênis. Lobos cobertos por cálices pequenos e 

espinulados, com espinhos longos. Com cerca de 7 a 9 fileiras de espinhos de mesmo 

tamanho distribuído no corpo do hemipênis; primeira fileira com 20 a 22 espinhos. Base 

repleta de pequenos espinhos. Sulco espermático se divide no terço anterior do corpo (MACN 

3543) ou no meio do corpo do hemipênis (FML 2398) (medial). Os sulcos seguem para cada 

lobo, se expandindo sutilmente em uma pequena área nua na região distal do lobo.  

Literatura da espécie: Bailey, 1970; Vega & Bellagamba, 1994; Guerreiro et al., 2005; 

Avila, 2009; Scrocchi, 1997; Scrocchi et al., 2006; Scrocchi et al., 2010; Nori et al., 2011. 
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Gen. Nov. 1 affinis (Boulenger, 1896) nov. comb.  

Descrição e variação (N=17): 17/17/15 fileiras de escamas dorsais (N=13), variação de 

19/17/15 (N=2) ou 17/17/13 (N=1); sem quilhas; fosseta apical ausente; VE 142-153 em 

machos; 141-149 em fêmeas; SC 48-64 em machos; 52-65 em fêmeas; escama cloacal 

dividida; 8/8 SL (N=13), com quarta e quinta em contato com órbita, ou 8/7 (N=1) ou 7/7 SL 

(N=2), 9/9 IL, variando em 8/9 (N=2) ou 8/8 (N=2), primeira à quarta ou quinta, em contato 

com primeiro par de mentonianas; quarta e quinta, ou somente quinta infralabial em contato 

com segundo par de mentonianas; temporais 2+3/2+3 (N=6), 2+2/2+2 (N=4), 2+3/2+2 (N=1), 

1+2/1+2 (N=1), 1+2/2+3 (N=1) ou 3+3/3+3 (N=1); nasal inteira ou semi-dividida; pré-

oculares 1/1 (N=13) ou 1/2 (N=2) ou 2/2 (N=1); 2/2 pós-oculares (N=15); CRC: 336-436 

mm; CC: 83-129 mm; CCab: 16,9 mm; AltCab: 7 mm; LargCab: 9,9 mm; Dnn: 3,3 mm; 

AltO: 2,89 mm; LargO: 3,1 mm; LargPupila (elíptica): 1,28 mm; Doo: 6,6 mm; Dob: 1,5 mm; 

Dor: 4,8 mm; Internasal: 1,84 x 1,72 mm (altura x largura); pré-frontal: 2,32 x 2,67 mm; 

Frontal: 5 x 2,39 mm; Parietal: 6,1 x 3,43 mm; loreal mais alta do que larga (1,33 x 1,08 mm); 

dentes maxilares 6 ou 7+1 a 13+2; dentes do dentário 10 a 16. Padrão de coloração dorsal 

uniforme, com escamas bordeadas de negro esparsas ao longo do corpo; linhas ventrais na 

porção mais externa da escama formadas por uma faixa escura grossa em cada escama 

ventral. Com duas a três linhas secundárias (no centro da escama ventral), podendo ficar 

pouco visíveis devido ao escurecimento em direção à cauda; manchas SL arredondadas, com 

uma mancha maior e mais evidente na quinta supralabial; pequenas manchas escuras nas IL, 

mentonianas e gulares; faixa pós-ocular grossa, terminando logo na comissura da boca. 

Alguns exemplares apresentam as labiais com diversas manchas escuras (Figura 60). 

Hemipênis (N=6) (Figura 60): Levemente bilobado com lobos muito curtos (bilobação 

sutilmente variável, quase unilobado ou com bilobação um pouco mais evidente); 

unicaliculado e não capitado; capítulo curto com cálices espinulados em sua base (até região 

distal do corpo) na face assulcada, cálices papilados até o ápice dos lobos na face sulcada; 

com alguns espinhos na região intrasulcar. Cinco a sete fileiras de espinhos no corpo, 

sutilmente maiores em direção à base; 8 a 12 espinhos (sutilmente maiores) na primeira fileira 

do corpo. Pequenos espinhos por toda base do órgão; constrição ente a base e corpo do 

hemipênis pouco pronunciada, ou ausente em alguns exemplares. Divisão do sulco 

espermático na base do capítulo, e cada ramo segue linearmente até a metade de cada lobo na 

face sulcada. 

Literatura da espécie: Boulenger, 1896; Walker, 1945; Chávez, 2012. 
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Thamnodynastes lanei Bailey, Thomas & Silva Jr. 2005  

Descrição e variação (N=29): 17/17/15 fileiras de escamas dorsais; com quilha forte 

presente, podendo ser um pouco menos pronunciada em alguns exemplares (especialmente 

juvenis),e ocupando 11 a 13 fileiras de dorsais; com duas fossetas apicais; VE 137-158 

(machos), 135-154 (fêmeas); SC 73-87 (machos), 75-88 (fêmeas); cloacal dividida; 8/8 SL 

(N=23), 4ª e 5ª em contato com olho; 9/9 (N=17), 8/9 (N=2), 10/9 (N=1) ou 8/8 (N=2) IL; 1ª à 

5ª em contato com primeiro par de mentonianas, 5ª com segundo par; temporais 2+3/2+3 

(N=14), 2+1/2+1 (N=3), 2+2/2+2 (N=1) ou 1+2/1+2 (N=1); nasal inteira; 2/2 pré-oculares 

(N=24); 2/2 pós-oculares (N=24); CRC: 278-438 mm; CC: 99-176 mm; CCab: 16,79 mm; 

AltCab: 6,39 mm; LargCab: 7,56 mm; Dnn: 2,7 mm; AltO: 2,8 mm; LargO: 3,16 mm; 

LargPupila: 0,91 mm; pupila elíptica; Doo: 5,3 mm; Dob: 1,28 mm; Dor: 4,35 mm; 

Internasal: 1,71 x 1,33 mm (altura x largura); pré-frontal: 1,85 x 2,18 mm; Frontal: 4,9 x 1,8 

mm; Parietal: 5,38 x 2,8 mm; loreal alta (1,25 x 0,83 mm); dentes maxilares 8+1 ou 2 a 12+1 

ou 2; dentes dentário 12 a 18. Coloração dorsal castanho claro homogêneo, exceto na primeira 

metade do corpo, que apresenta algumas escamas na região paravertebral salpicadas de negro, 

formando pequenas manchas; com algumas escamas bordeadas de branco ou amarelo, 

principalmente na primeira metade do corpo; faixa clara do pescoço pouco evidente, 

demarcada pela presença de duas faixas marrom mais escuras nas laterais do pescoço (Figura 

61). Linha marrom escura nos dois lados do corpo, ocupando a terceira e quarta fileiras de 

escamas dorsais, mais evidente após o primeiro terço do corpo. Região ventral com duas 

linhas longitudinais mais externas bem marcadas (mais finas na região anterior do corpo), 

com até duas outras linhas no centro das ventrais, adentrando na cauda; faixa pós-ocular fina, 

terminando logo na comissura da boca. Olho com pigmentação de fundo clara, com uma faixa 

escura que começa na nasal e dá continuidade a faixa pós-ocular, e que o cruza 

horizontalmente. 

Hemipênis (N=4) (Figura 61): Levemente bilobado, não capitado, semicaliculado; 

capítulo no terço final do corpo, recoberto por cálices papilados e espinulados, pequenos 

espinhos evidentes na base do capítulo (face assulcada). Base do órgão longa (pelo menos um 

terço do hemipênis), separada do corpo por uma faixa de constrição nua, que circunda o 

hemipênis mas não chega encostar no sulco. Corpo recoberto com 5 a 6 fileiras de espinhos 

de mesmo tamanho; 18 a 23 espinhos não aumentados na primeira fileira. A base é toda 

recoberta por vários espinhos do mesmo tamanho dos espinhos do corpo. Sulco espermático 

se divide na base do capítulo, e cada ramo segue uma linha reta até a metade distal de cada 

lobo. 
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Literatura da espécie: Yuki & Santos, 1996; Franco & Ferreira, 2002; Bailey et al., 2005; 

Bernarde et al., 2012. 

 
Thamnodynastes longicaudus Franco, Ferreira, Marques & Sazima 2003  

Descrição e variação (N=10): Fileiras de dorsais lisas em 19/19/13 (N=5), variação de 

17/19/13 (N=3), 18/19/13 (N=1) ou 19/19/15 (N=1); fosseta apical ausente; 133-147 VE, 100-

109 SC; escama cloacal dividida; 8/8 SL (N=7), ou 8/9 (N=1) e 7/7 (N=1), 3ª, 4ª e 5ª em 

contato com olho; IL variam em  9/10 (N=2), 9/9 (N=2), 10/10 (N=3) ou 10/9 (N=1), 1ª à 5ª 

em contato com primeiro par de mentonianas, e 5ª e 6ª em contato com segundo par; 

temporais 2+3/2+3 (N=7); nasal inteira (N=5), semi (N=4) ou semi/inteira (N=1);  2/2 pré-

oculares (N=10); 2/2 pós-oculares (N=10); CRC 298-416 mm; CC: 153-221 mm; CCab: 

14,62 mm; AltCab: 5,65 mm; LargCab: 6,89 mm; Dnn: 2,69 mm; AltO: 2,6 mm; LargO: 2,9 

mm; LargPupila: 0,9 mm; pupila elíptica; Doo: 4,9 mm; Dob: 0, 97 mm; Dor: 3,8 mm; 

Internasal: 1,5 x 1,32 mm (altura x largura); pré-frontal: 2,15 x 4,32 mm; Frontal: 4,23 x 2 

mm; Parietal: 5 x 2,6 mm; loreal quadrada a ligeiramente alta (1,19 x 1,12 mm); dentes 

maxilares 8+1 a 12+1; dentes dentário 14 a 19. Coloração caracterizada por 5 a 6 manchas 

dorsais escuras no começo do corpo e até três pares de linhas longitudinais ventrais, a central 

menos conspícua (Franco et al., 2003). 

Hemipênis (N=1) (Figura 63): Hemipênis unilobado e unicaliculado; não capitado. Lobo 

ocupado por espinhos evidentes, sem cálices distintos; região intrasulcar com 2 espinhos. 

Corpo com aproximadamente 8 fileiras de espinhos de mesmo tamanho; primeira fileira do 

corpo com 12 espinhos de mesmo tamanho; base com diversos espinhos pequenos. Sulco 

espermático se divide na porção distal do órgão.  

Literatura da espécie: Franco et al., 2003; Silveira, 2006. 

 
Thamnodynastes pallidus (Linnaeus 1758) 

Descrição e variação (N=76): Dorsais em 17/17/13 (N=62) ou 17/17/11 (N=10) fileiras de 

escamas lisas; fosseta apical ausente; VE 148-164 em machos, 141-161 em fêmeas; SC 88-98 

em machos, 81-93 em fêmeas; cloacal inteira (N=63), ou dividida (N=13); SL 8/8 (N=70), 

variação de 7/7 (N=1) ou 8/9 (N=1), 4ª e 5ª em contato com olho; IL 9/9 (N=63), variação de 

8/8 (N=1), 8/9 (N=1), 9/8 (N=1), 10/10 (N=2) ou 10/9 (N=1); 1ª à 4ª ou 5ª IL em contato com 

primeiro par de mentonianas, 4ª e 5ª, ou 5ª e 6ª, ou somente a 5ª IL em contato com segundo 

par de mentonianas. Temporais muito variáveis: 1+2/1+2 (N=3), 2+1/2+3 (N=4), 2+1/2+2 

(N=1), 2+2/2+2 (N=18), 2+2/2+1 (N=2), 2+2/2+3 (N=7), 2+3/2+3 (N=18), 2+3/2+2 (N=5), 
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2+3/3+3 (N=1), 3+3/2+3 (N=1). Nasal inteira (N=65) ou semi-dividida (N=10); 1/1 pré-

oculares (N=61), variação de 1/2 (N=3), 2/1 (N=4) ou 2/2 (N=6); 2/2 pós-oculares (N=65), 

variação 3/2 (N=5), 2/3 (N=2) ou 3/3 (N=3); CRC: 261-520 mm; CC: 97-222 mm; CCab: 

15,5 mm; AltCab: 5,85 mm; LargCab: 7,69 mm; Dnn: 2,5 mm; AltO: 2,92 mm; LargO: 3,3 

mm; LargPupila: 1,1 mm; pupila elíptica; Doo: 5,42 mm; Dob: 1,19 mm; Dor: 4,07 mm; 

Internasal: 1,48 x 1,36 mm (altura x largura); pré-frontal: 1,75 x 1,97 mm; Frontal: 478 x 1,73 

mm; Parietal: 5,13 x 3,03 mm; loreal alta (1,3 x 0,9 mm); dentes maxilares 9+1 ou 2 a 16+1; 

dentes no dentário 14 a 22. Coloração dorsal castanha, com diversas manchas pequenas 

formadas por 2-4 escamas bordeadas de negro, mais pronunciadas na primeira metade do 

corpo; também com escamas bordeadas de amarelo e branco no começo do corpo. Ventre 

castanho claro com duas linhas longitudinais evidentes nas borda mais externa da escama 

(somente um risco nas primeiras VE), que adentram na cauda, e se dividem em duas linhas na 

altura da 50ª à 70ª escama ventral, o que denota um escurecimento posterior sutil no aspecto 

ventral; com mais duas linhas longitudinais inconspícuas no centro da ventral, mais evidentes 

na metade posterior do corpo (Figura 64). Faixa castanho escura, na 3ª e 4 ª fileira de dorsais 

nos dois lados, a partir da metade do corpo. Duas faixas mais escuras, saindo das 

supraoculares e passando pela borda das parietais, alcançando pelo menos sete escamas no 

pescoço; pequenas manchas ovais nas supralabiais, a mais evidente na quinta SL; alguns 

indivíduos apresentam apenas pequenos pontos negros nas labiais; região ventral da cabeça 

predominantemente imaculada, com pequenos pontos escuros nas IL. Faixa pós-ocular com 

borda castanho escura, mais clara no centro, ultrapassando três ou quatro escamas após a 

comissura da boca. Olho com pigmentação de fundo clara, com uma faixa escura que começa 

na nasal e o cruza horizontalmente (Figura 64).  

Hemipênis (N=11) (Figura 64): Fracamente bilobado (lobos muito curtos) ou unilobado, 

uni ou semicaliculado e não capitado; capítulo ocupa um pouco menos de um terço do 

comprimento do hemipênis e é formado principalmente por cálices espinulados com espinhos 

pequenos; várias fileiras transversais de espinhos uniformes no corpo; primeira fileira de 

espinhos do corpo com 14 a 18 espinhos não aumentados. Base do hemipênis com vários 

espinhos pequenos; divisão do sulco espermático na região proximal do capítulo e os ramos 

seguem em uma área nua na metade distal de cada lobo (formato de Y) ou podem se unir em 

uma área nua central (Figura 64). 

Literatura da espécie: Andersson, 1899; Peters, 1960; Peters & Orejas-Miranda, 1970; 

Cordeiro & Hoge, 1973; Dixon & Soini, 1977; Vanzolini et al., 1980; Hoogmoed, 1982; 

Dixon & Soini, 1986; Cei, 1993; Kornacker, 1999; Lehr, 2002; Bailey et al., 2005; Bernarde 
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et al., 2012; Hamdan & Lira-da-Silva, 2012; Rivas et al., 2012; Cole et al., 2013; Marques et 

al., 2013; Nóbrega et al., 2016. O registro de Yuki & Santos (1996) para a ilha do Marajó, 

aparentemente refere-se à Th. lanei pois tem contagem de dorsais em 17/17/15 e 2 pré-

oculares. 

 
Thamnodynastes sertanejo Bailey, Thomas & Silva Jr. 2005  

Descrição e variação (N=39): Dorsais lisas em 17/17/11 (N=22) ou 17/17/13 (N=10) 

fileiras, com variação de 15/17/11 (N=1), 17/17/12 (N=4) e 18/17/11 (N=1); fosseta apical 

ausente; VE 152-167 em machos, 140-151 em fêmeas; SC 84-98 em machos, 74-84 em 

fêmeas; cloacal dividida; 8/8 SL (N=39); 4ª e 5ª (ocasionalmente terceira) em contato com 

olho; 9/9 IL (N=30), com variação de 9/8 (N=1), 8/9 (N=1), 9/10 (N=2), 10/8 (N=1), 10/9 

(N=1) ou 10/10 (N=2); geralmente 1ª à 5ª contata primeiro par de mentonianas 

(ocasionalmente sexta); 5ª IL contata segundo par de mentonianas, e ocasionalmente a quarta 

e sexta também; temporais com variação de 1+2/2+2 (N=1), 2+1/2+2 (N=1), 2+1/2+3 (N=1), 

2+2/2+2 (N=11), 2+2/2+3 (N=1), 2+3/2+2 (N=6), 2+3/2+3 (N=13) ou 3+2/2+3 (N=2); nasal 

inteira (N=34) ou semi-dividida/inteira (N=5); 2/2 pré-oculares (N=35), variação de 1/2 

(N=1), 3/2 (N=1) ou 3/3 (N=1); 2/2 pós-oculares (N=34), com variação de 2/3 (N=1), 3/2 

(N=2), 3/3 (N=1) ou 4/3 (N=1). CRC: 383-665 mm; CC: 91-272 mm; CCab: 21,3 mm; 

AltCab: 8,3 mm; LargCab: 12,96 mm; Dnn: 3,79 mm; AltO: 3,4 mm; LargO: 4,1 mm; 

LargPupila: 1,66 mm; Doo: 7,4 mm; Dob: 1,9 mm; Dor: 5,4 mm; Internasal: 2 x 1,82 mm 

(altura x largura); pré-frontal: 2,2 x 2,79 mm; Frontal: 5,6 x 2,39 mm; Parietal: 6 x 3,6 mm; 

loreal alta (1,76 x 1,28 mm); dentes maxilares 7+1 a 12+1 ou 2; dentes no dentário 10 a 16. 

Coloração dorsal castanha com faixas claras transversais, de largura de duas escamas, 

intercaladas por faixas escuras de largura de aproximadamente três escamas, ao longo do 

corpo (apagado em alguns exemplares); cada faixa com uma ou duas manchas escuras 

formadas por escamas bordeadas de preto; nos exemplares sem faixas, há algumas manchas 

de escamas bordeadas de preto esparsas no corpo. Ventre do corpo castanho com padrão 

xadrezado, sem linhas longitudinais; geralmente há escurecimento posterior da coloração 

ventral (Figura 65). Supralabiais com pequenas faixas ou manchas mais escuras nas região da 

sutura das primeiras escamas (até a quinta SL); faixa mais evidente na terceira supralabial e 

uma maior na quinta; com faixa mais clara na borda inferior das SL; pequenas manchas 

escuras nas IL (vista lateral); região ventral da cabeça geralmente imaculada, com pequenos 

pontos pretos esparsos nas gulares. Faixa pós-ocular grossa, ultrapassando a comissura da 

boca em quatro escamas (Figura 65). 



 204 

Hemipênis (N=3) (Figura 65): Bilobação sutil, quase unilobado, não capitado e 

unicaliculado; capítulo ocupa o terço final do hemipênis, com cálices papilados nos ápices dos 

lobos e pequenos espinhos nos cálices das base,  e na região intrasulcar. Sete a 10 fileiras de 

espinhos transversais no corpo do hemipênis; primeira fileira do corpo com 25 a 27 espinhos 

não aumentados. Base com diversos espinhos pequenos; leve constrição entre o corpo e a base 

do hemipênis. Divisão do sulco espermático na base do capítulo; cada ramo segue o lobo até 

se abrir numa área nua alargada, em formato de Y.  

Literatura da espécie: Silveira & Cotta, 2006; Bailey et al., 2005; Roberto et al., 2009; 

Coelho et al., 2013; Guedes et al., 2014. 

 
Dryophylax almae (Franco & Ferreira 2002) nov. comb. 

Descrição e variação (N=46): escamas dorsais em 19/19/15 fileiras (N=44) ou 18/19/15 

(N=2); com quilha fraca (baixa ou média), ocupando 9 a 15 dorsais; uma fosseta apical; VE 

146-157 em machos, 141-154 em fêmeas; SC 64-75 em machos, 55-66 em fêmeas; cloacal 

dividida; 8/8 SL (N=44) ou 7/8 (N=1), 4ª e 5ª SL (ocasionalmente a terceira também) em 

contato com olho; 9/9 IL (N=41), variação de 8/9 (N=1), 10/9 (N=1) ou 10/10 (N=2), 1ª à 5ª 

em contato com primeiro par de mentonianas, 5ª contatando o segundo par; temporais 

2+1/2+1 (N=15), 2+1/2+2 (N=4), 2+1/2+3 (N=1), 2+2/2+2 (N=2), 2+2/2+3 (N=2), 2+3/2+3 

(N=13), 2+3/2+1 (N=3), 2+3/2+2 (N=1); nasal inteira (N=15), semi (N=10) ou dividida 

(N=13); 1/1 pré-oculares (N=41), com variação de 1/2 (N=1), 2/1 (N=2) ou 2/2 (N=2); pós-

oculares 2/2 (N=45); CRC: 319-624 mm; CC: 88-160 mm; CCab: 21,05 mm; AltCab: 8,26 

mm; LargCab: 11,8 mm; Dnn: 3,4 mm; AltO: 3,2 mm; LargO: 3,7 mm; LargPupila: 1,57 mm; 

pupila elíptica (ou semi-elíptica); Doo: 6,6 mm; Dob: 2 mm; Dor: 5,1 mm; Internasal: 2,1 x 

1,72 mm (altura x largura); pré-frontal: 2,3 x 2,73 mm; Frontal: 5,38 x 2,05 mm; Parietal: 

6,24 x 3,5 mm; loreal quadrada (1,46 x 1,25 mm); dentes maxilares 6+1 a 10+1; dentes do 

dentário 8 a 14. Padrão geral de coloração claro, com dorso do corpo marrom claro ou cinza 

claro, e ventre castanho claro. Presença de ocelos claros, intercalados por escamas bordeadas 

de negro na fileira vertebral na maioria dos exemplares. Dorso da cabeça acinzentado e 

homogêneo; com faixa branca no pescoço, que começa logo após a parietal e ocupa pelo 

menos sete escamas de comprimento. Ventre da cabeça geralmente imaculado, ou com 

manchas pequenas ou pontos escuros espalhados nas mentonianas, IL e gulares. Quarta e 

quinta SL com manchas ovais mais escuras; IL também podem apresentar pequenas manchas 

ovais mais escuras. Com duas linhas longitudinais ventrais mais evidentes na parte mais 

externa da escama ventral, ao longo do corpo todo e adentrando na cauda; podem aparecer 
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mais duas ou três linhas no centro da escama ventral (mais evidente na região mediana do 

corpo). Faixa pós-ocular ultrapassa a comissura, ocupando uma ou duas escamas após a boca. 

Alguns indivíduos fixados perdem a coloração e não apresentam faixas, manchas ou linhas. 

Hemipênis (N=6) (Figura 66): Levemente bilobado, com lobos curtos, semicaliculado e 

não capitado; há uma certa variação na lobulação, com alguns exemplares (MZUSP 20989) 

com os lobos mais desenvolvidos e mais evidentemente bilobados. Maior parte de capítulo 

recoberto por cálices papilados, cálices espinulados na base (adentrando a porção distal ou até 

metade do corpo hemipeniano no exemplar MZUSP 20375), mais evidentes na face 

assulcada. De cinco a oito fileiras de espinhos transversais no corpo, aumentando de tamanho 

em direção à base; 1ª fileira do corpo com 8 a 10 espinhos maiores, um maior de cada lado do 

sulco. Constrição evidente entre base e corpo do hemipênis; base com espinhos diminutos, 

concentrados em alguns pontos. Sulco espermático se divide na região da base do capítulo; 

cada ramo segue até aproximadamente metade do lobo, terminando em uma área nua 

sutilmente alargada .  

Literatura da espécie: Franco & Ferreira, 2002; Bailey et al., 2005; Joventino et al., 2009; 

Guedes, 2010; Jorge & Freire, 2011; Coelho et al., 2013; Guedes et al., 2014. 

 
Dryophylax chaquensis (Bergna & Alvarez, 1993) nov. comb. 

Descrição e variação (N=63): Dorsais em 19/19/15 fileiras (N=59), 18/19/15 (N=2) ou 

17/19/15 (N=1); quilha baixa, ocupando 7 a 15 fileiras de escamas dorsais; uma fosseta 

apical; VE 136-152 em machos, 135-155 em fêmeas; SC 55-72 em machos, 48-65 em 

fêmeas; cloacal dividida; 8/8 SL (N=32) ou 9/8 (N=1), com a 4ª e 5ª (ocasionalmente a 

terceira) em contato com olho; 9/9 IL (N=30), primeira a 5ª em contato com primeiro par de 

mentonianas, 5ª contatando o segundo par, variação de 8/9 (N=1), 9/8 (N=1) ou 10/9 IL 

(N=1); temporais 1+2/1+2 (N=1), 2+1/2+1 (N=4), 2+2/2+2 (N=3), 2+3/2+3 (N=18), 2+3/2+1 

(N=1), 2+3/2+2 (N=1), 2+2/2+3 (N=1); nasal inteira (N=15) ou semi-dividida (N=15) nos 

dois lados, dividida em alguns exemplares (N=5); 1/1 pré-oculares (N=43), 1/2 (N=1) ou 2/2 

(N=3); pós-oculares 2/2 (N=46) ou 2/3 (N=1); CRC: 298-577 mm; CC: 75-170 mm; CCab: 

22,5 mm; AltCab: 8,8 mm; LargCab: 12,4 mm; Dnn: 3,68 mm; AltO: 3,47 mm; LargO: 4 

mm; LargPupila: 1,5 mm; pupila elíptica ou semi-elíptica; Doo: 6,8 mm; Dob: 2,3 mm; Dor: 

5,68 mm; Internasal: 2 x 1,8 mm (altura x largura); pré-frontal: 2,5 x 2,7 mm; Frontal: 5,8 x 

2,3 mm; Parietal: 6,21 x 3,6 mm; loreal alta ou quadrada (1,5 x 1,2 mm); dentes maxilares 

7+1 a 14+1; dentes dentário 9 a 16. Coloração dorsal castanho em exemplares fixados 

(marrom avermelhado em exemplares vivos), com ocelos brancos na fileira vertebral no 
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começo do corpo, cercados por escamas bordeadas de preto; pequenas manchas de escamas 

bordeadas de preto na região paravertebral até o final do corpo. Com uma linha longitudinal 

mais escura nos dois lados do corpo, passando pela terceira ou quarta fileira de dorsal, mais 

evidente a partir da metade do corpo. Faixa branca no pescoço, começando logo após a 

parietal, até 11 escamas de comprimento. Duas linhas ventrais longitudinais descontínuas, 

formadas por pequenas manchas marrons concentradas na porção distal de cada escama 

ventral, as quais adentram na cauda, e dão aspecto marrom avermelhado para o ventre do 

corpo; pigmentos marrons escuros podem formar mais duas linhas descontínuas no centro da 

ventral; com escurecimento sutil da coloração ventral em sentido à cloaca. Faixa pós-ocular 

evidente, terminando logo após a comissura da boca; manchas nas supralabiais; região ventral 

da cabeça intensamente pigmentada em um fundo creme claro (Figura 68). 

Hemipênis (N=7) (Figura 68): Sutilmente bilobado, semicaliculado, não capitado; capítulo 

com cálices ocupando cerca de um terço do comprimento do hemipênis. Com cálices 

aumentados nos ápices dos lobos; espinhos pequenos nos cálices, alguns chegando na região 

intrasulcar, os quais aumentam progressivamente de tamanho em direção à base do capítulo. 

Corpo do hemipênis com várias fileiras de espinhos que aumentam muito sutilmente de 

tamanho em direção à base; primeira fileira de espinhos do corpo com oito espinhos não 

aumentados. Base do hemipênis com diversos espinhos muito pequenos; sem constrição 

evidente. Divisão do sulco espermático na base do capítulo; cada ramo se abre em uma região 

alargada nua na metade superior de cada lobo. 

Literatura da espécie: Giraudo, 1996; Franco & Ferreira, 2002; Giraudo & Scrocchi, 

2002; Akmentins & Pereyra, 2010. 

 

Dryophylax chimanta (Roze, 1958) nov. comb.  

Descrição e variação (N=13): Dorsais em 17/17/15 fileiras lisas, sem fosseta apical; VE 

126-134 em machos, 125-132 em fêmeas; SC 51-61 em machos, 51-61 em fêmeas; cloacal 

dividida; 7/7 SL com a terceira e quarta em contato com olho (N=7), ou 7/8 (N=2), ou 8/8 SL 

(N=4) com quarta e quinta em contato com olho; 9/9 IL (N=10), variação de 8/8 IL (N=2) ou 

10/10 (N=1), geralmente primeira a quarta em contato com primeiro par de mentonianas, 

quarta e quinta com segundo par; temporais 1+2/2+2 (N=1), 2+2/1+2 (N=1), 2+3/1+2 (N=1), 

2+1/2+1 (N=1), 2+3/2+2 (N=2), 2+3/2+3 (N=5), ; nasal inteira ou semi-dividida; pré-oculares 

1/1 (N=2), 1/2 (N=2), 2/2 (N=7), ou 2/3 (N=2); pós-oculares 2/2 (N=12) e 3/3 (N=1); CRC 

247-318 mm fêmeas; CRC: 247-327 mm machos; CC: 68-107 mm; CCab: 15,86 mm; 

AltCab: 6,28 mm; LargCab: 8,38 mm; Dnn: 2,63 mm; AltO: 2,47 mm; LargO: 2,8 mm; 
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LargPupila: 1,27 mm; pupila elíptica ou semi-elíptica; Doo: 5,69 mm; Dob: 1,3 mm; Dor: 

4,02 mm; Internasal: 1,68 x 1,43 mm (altura x largura); pré-frontal: 1,92 x 2,04 mm; Frontal: 

4,82 x 1,96 mm; Parietal: 4,99 x 2,84 mm; loreal mais alta do que larga (1,16 x 0,91 mm); 

dentes maxilares 8+1 a 12+1; dentes dentário 10 a 16. Coloração dorsal homogeneamente 

cinza ou marrom escuro; em alguns exemplares é possível enxergar duas linhas pretas 

paravertebrais longitudinais, e uma faixa um pouco mais clara no pescoço. Ventre 

intensamente pigmentado, com escurecimento sutil em direção ao final do corpo. A cabeça 

também é uniformemente escura ou com pigmentação intensa, sem faixa pós-ocular ou 

manchas definidas (Figura  70). 

Hemipênis (N=1) (Figura 70): Fracamente bilobado (lobos pouco distintos), 

semicaliculado, não capitado; Capítulo ocupa menos de 1/3 do órgão e é recoberto por cálices 

papilados (nos ápices) e espinulados (na metade inferior do capítulo, face assulcada). Região 

intrasulcar com cálices papilados. Corpo com aproximadamente 8 fileiras de espinhos que 

aumentam sutilmente de tamanho em direção à base; primeira fileira com 12 espinhos 

ligeiramente maiores. Base recoberta por espinhos diminutos. Sulco espermático se divide na 

base do capítulo, ramos se abrem em uma área ligeiramente alargada, até metade de cada 

lobo.  

Literatura da espécie: Roze, 1958; Gorzula & Ayarzagüena, 1995; Myers & Donnelly, 

1996; Kornacker, 1999; Rivas et al., 2012.  

 

Dryophylax corocoroensis (Gorzula & Ayarzagüena, 1995) nov. comb.  

Descrição (MHNLS 11376, fêmea): 19/19/15 dorsais lisas; 132 VE e 56 SC (cauda 

constringida em sua porção final); 8/8 SL, quarta e quinta em contato com órbita ocular; 8/8 

IL, 1ª a 5ª contatam primeiro par de mentonianas, e 5ª contata o segundo par; temporais 

2+2/2+1; nasal inteira; 1/1 pré-oculares; 2/2 pós-oculares; CRC 260 mm; CC 75 mm; CCab: 

14,59 mm; AltCab: 6,59 mm; LargCab: 7,1 mm; Dnn: 2,15 mm; AltO: 2,6 mm; LargO: 2,93 

mm; LargPupila: 1,07 mm; Doo: 5,35 mm; Dob: 1,15 mm; Dor: 4,09 mm; Internasal: 1,48 x 

1,26 mm (altura x largura); pré-frontal: 2,03 x 2,03 mm; Frontal: 4,42 x 2 mm; Parietal: 4,81 

x 2,97 mm; loreal quadrada (0,89 x 0,89 mm); dentes maxilares 11+1; dentes dentário 16. 

Coloração dorsal homogeneamente escura; ventre intensamente pigmentado, e região anterior 

mais clara, onde é possível visualizar duas linhas ventrais na borda da borda ventral (somente 

na região do pescoço). Lateral da cabeça com fundo bege mais claro com pigmentação. 

Labiais com mancha circular escura visível nas cinco primeiras SL e pigmentos pequenos 

escuros nas ultimas SL; linha pós-ocular distinguível até aproximadamente a comissura da 
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boca; infralabiais com pequenos pigmentos esparsos; mancha circular formada por pequenos 

pontos escuros circundando as mentonianas; gulares com pequenos pontos escuros (Figura 

72).  

Hemipênis: não há dados 

Literatura da espécie: Myers & Donnelly, 1996; Kornacker, 1999; Rivas et al., 2012.  

 
Dryophylax dixoni (Bailey & Thomas, 2007) nov. comb.  

Descrição e variação (N= 53): 19/19/15 dorsais fracamente quilhadas, e número de 

fileiras de escamas quilhadas variando de 4 a 13; VE 147-162 (machos) e 141-154 (fêmeas); 

SC 53-75 (machos) e 58-69 (fêmeas);  8/8 SL (N=31), com 4ª e 5ª em contato com órbita, 

com variação de 7/7 SL (N=10), 3ª e 4ª em contato com órbita ocular, ou 7/8 SL (N=6), ou 

8/7 SL (N=3), ou ainda 9/8 SL (N=1); 9/9 IL (N=41), 1ª a 5ª em contato com primeiro par de 

mentonianas, geralmente quinta contatando o segundo par, com variação de 7/7 (N=1) (1ª a 4ª 

em contato com primeiro par de mentonianas), ou 8/9 IL (N=5), ou 9/8 IL (N=1); temporais 

variando de 1+2/1+2 (N=12), a 2+3/2+3 (N=10); nasal inteira ou semi-dividida; pré-oculares 

1/1 (N=51); pós-oculares 2/2 (N=50); CRC: 294-523 mm (machos) e 306-525 (fêmeas); CC: 

92-155 mm (Machos) e 78-163 (fêmeas); CCab: 18,07 mm; AltCab: 7,2 mm; LargCab: 9,26 

mm; Dnn: 2,97 mm; AltO: 2,9 mm; LargO: 3,36 mm; LargPupila: 1,28 mm; pupila elíptica ou 

semi-elíptica; Doo: 5,85 mm; Dob: 1,68 mm; Dor: 4,70 mm; Internasal: 1,76 x 1,44 mm 

(altura x largura); pré-frontal: 2 x 2,19 mm; Frontal: 5,33 x 2,07 mm; Parietal: 5,69 x 3,02 

mm; loreal mais alta do que longa (1,28 x 0,95 mm); dentes maxilares 7+1 a 11+1; dentes 

dentário 10 a 16. Coloração dorsal marrom claro com diversas escamas bordeadas de negro 

pela região paravertebral; ventre com até 4 linhas longitudinais inconspícuas (as mais externas 

ligeiramente mais escuras), formadas por manchas mais escuras no ápice de cada escama 

ventral, denotando um padrão de linhas não contínuas; linha mais escura na lateral do corpo 

(entre 3ª e 4ª fileira de dorsais). Manchas nas supralabiais, a maior na 4ª e 5ª SL; ventre da 

cabeça predominantemente claro, podendo ter uma mancha (geralmente não tão forte) nas IL 

bordeando as mentonianas, e com pontos mais escuros nas IL (Figura 73). 

Hemipênis (N=9) (Figura 73): Longo e bilobado, semicaliculado, não capitado; capítulo 

curto, ocupa cerca de 10 a 15% do comprimento total do hemipênis, formado por cálices 

papilados. Pequenos espinhos nos cálices somente na base do capítulo (face assulcada). 

Cálices mais profundos mas sem ornamentação visível na região intralobular; ápices dos 

lobos com cálices aparentemente sem ornamentação. Corpo do hemipênis com vários 

espinhos pequenos de mesmo tamanho, podendo estar restritos somente à metade distal. Sulco 
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espermático se divide imediatamente na divisão dos lobos, cada ramo seguindo pela face mais 

interna de cada lobo até aproximadamente a metade superior do lobo, quase alcançado o 

ápice. Base ocupa cerca de 1/3 do comprimento total do órgão, com vários espinhos 

pequenos, mais evidentes na face sulcada. Dois exemplares apresentaram dois espinhos 

laterais ligeiramente maiores , aproximadamente na metade do corpo do hemipênis. 

Literatura da espécie: Bailey & Thomas, 2007; Rivas et al., 2012.  

 
Dryophylax duida Myers & Donnelly, 1996 nov. comb.  

Hemipênis: descrito no trabalho de Myers & Donnelly, 1996 (não evertido). De acordo 

com os autores o órgão é fracamente bilobado, não capitado, coberto com cálices em seu terço 

distal. Lobos muito curtos e os cálices distais são ornamentados com pequenas papilas ou 

espinhos. Sulco se divide na região caliculada; e o terço basal é espinulado, sem espinhos 

aumentados (Myers & Donnelly, 1996). Não foi possível preparar o hemipênis do holótipo. 

Literatura da espécie: Myers & Donnelly, 1996; Kornacker, 1999; Bailey & Thomas, 

2007; Rivas et al., 2012.  

 

Dryophylax gambotensis (Pérez-Santos & Moreno, 1989) nov. comb.  

Descrição e variação (N=61): 19/19/15 fileiras de dorsais (N=56), variação de 18/19/15 

(N=3) ou 19/18/15 (N=1); dorsais geralmente lisas, porém pode apresentar uma quilha muito 

sutil nas fileiras paravertebrais, mais evidente no final do corpo (N=12); fosseta apical 

ausente (N=34) ou com 1 fosseta muito pequena em algumas dorsais (N=17); VE 152-160 

(machos) e 136-156 (fêmeas); SC 61-75 (machos) e 54-73 (fêmeas); SL 7/7 (N=34), variação 

de 8/8 (N=18), 7/8 (N=8) ou 8/7 (N=1), 3ª, 4ª e 5ª em contato com olho; 9/9 IL (N=55), 8/9 

(N=5) ou 9/8 (N=2), geralmente 1ª a 5ª em contato com primeiro par de mentonianas, quinta 

contatando o segundo par; temporais muito variáveis: 1+2/1+2 (N=7), 1+2/2+1 (N=2), 

1+2/2+3 (N=2), 2+1/2+1 (N=2), 2+2/2+2 (N=8), 2+2/2+3 (N=3), 2+3/2+1 (N=7), 2+3/1+2 

(N=2), 2+3/2+2 (N=4), 2+3/2+3 (N=15); nasal inteira (N=30) ou semi-dividida (N=17); 1/1 

pré-oculares (N=60) ou 2/1 (N=1); 2/2 pós-oculares (N=60) ou 2/1 (N=1); CRC: 258-542 mm 

(machos) e 287-499 (fêmeas); CC: 77-161 (Machos) e 72-143 (fêmeas) mm; CCab: 18,9 mm; 

AltCab: 7,28 mm; LargCab: 9,64 mm; Dnn: 2,97 mm; AltO: 3,02 mm; LargO: 3,42 mm; 

LargPupila: 1,21 mm; Doo: 5,79 mm; Dob: 1,67 mm; Dor: 4,74 mm; Internasal: 1,77 x 1,41 

mm (altura x largura); pré-frontal: 2,1 x 2,18 mm; Frontal: 5,02 x 1,87 mm; Parietal: 5,67 x 

2,95 mm; loreal mais alta do que longa (1,27 x 0,99 mm); dentes maxilares 6+1 a 10+1; 

dentes dentário 10 a 15. Coloração dorsal acinzentada com algumas escamas espalhadas 
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bordeadas de negro (padrão “xadrezado”); faixa branca no pescoço, com aproximadamente 10 

escamas de comprimento; linha lateral (entre 3ª e 4ª fileira de dorsais) escura e mais evidente 

no final do corpo. Ventre com até 5 linhas longitudinais mais escuras, o par mais externo é 

mais forte e contínuo; com alguma variação no padrão de linhas ventrais, podendo ser muito 

fina (Figura 75) ou mais alargada, com um ponto mais escuro na borda apical de cada escama 

ventral (Figura 3 de García-Díez & González-Fernández, 2013). Labiais com fundo claro e 

manchas circulares escuras nas SL; faixa pós-ocular segue por aproximadamente três escamas 

após comissura da boca; geralmente com mancha circular circundando mentonianas e 

manchas irregulares nas IL e gulares (Figura 75). 

Hemipênis (N=9) (Figura 75): Bilobado, semicaliculado e não capitado, com lobos 

evidentes (cerca de um terço do comprimento total) ou lobos muito curtos (fracamente 

bilobado, como em D. chaquensis, ver Figura 68) em alguns exemplares; maior parte do 

capítulo ocupado por cálices papilados, e cálices com pequenos espinhos na região 

intrasulcar; cálices espinulados mais evidentes na porção distal do corpo na face assulcada. 

Quatro ou cinco fileiras de espinhos no corpo que aumentam sutilmente de tamanho em 

direção à base; primeira fileira do corpo com 6 ou 7 espinhos, um maior de cada lado do 

sulco. Sulco se divide na porção distal do hemipênis, na base do capítulo. Base com vários 

espinhos pequenos espalhados homogeneamente, ou concentrados na face assulcada (Figura 

75). 

Literatura da espécie: Pérez-Santos & Moreno, 1989; Franco & Ferreira, 2002; Bailey & 

Thomas, 2007; García-Díez & González-Fernández, 2013; Medina-Rangel, 2013; Angarita et 

al., 2015. 

 

Dryophylax marahuaquensis (Gorzula & Ayarzagüena, 1995) nov. comb. 

Descrição (Holótipo MHNLS 12507; fêmea): 19/19/15 dorsais lisas com uma fosseta 

apical; 135 VE e 61 SC;  9/8 SL, 5ª e 6ª em contato com órbita ocular no lado direito, 4ª e 5ª 

no esquerdo; 9/9 IL, 1ª a 5ª contatam primeiro par de mentonianas, e 5ª contata o segundo; 

temporais 2+2/2+2; nasal semi-dividida; pré-oculares 1/1; pós-oculares 2/2; CRC 307 mm; 

CC: 94 mm; CCab: 18,22 mm; AltCab: 7.55 mm; LargCab: 9,81 mm; Dnn: 2,67 mm; AltO: 3 

mm; LargO: 3,33 mm; LargPupila: 1,13 mm; Doo: 6,53 mm; Dob: 1,59 mm; Dor: 4,71 mm; 

Internasal: 1,65 x 1,47 mm (altura x largura); pré-frontal: 2,43 x 2,52 mm; Frontal: 4,64 x 

2,28 mm; Parietal: 5,37 x 3,23 mm; loreal quadrada (1,19 x 0,89 mm); dentes maxilares 12+1; 

dentes dentário 17. Coloração dorsal cinza com escamas bordeadas de negro espalhadas pelo 

dorso. Ventre com duas linhas mais externas bem definidas, e duas mais internas não 
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contínuas; região anterior mais clara. Lateral da cabeça intensamente pigmentada, com 

manchas em todas as labiais; linha pós-ocular distinguível até aproximadamente uma escama 

após a comissura da boca; mentonianas e gulares com diversos pontos escuros e manchas nas 

comissuras das escamas (Figura 76).  

Hemipênis: não há dados 

Literatura da espécie: Görzula & Ayarzagüena, 1995; Kornacker, 1999; Franco & 

Ferreira, 2002; Rivas et al., 2012. 

 

Dryophylax nattereri (Mikan, 1820) nov. comb.  

Descrição e variação (N=46): Escamas dorsais em 19/19/15 fileiras (N=42), 17/19/15 

(N=3) ou 19/19/17 (N=1); quilhas presentes em 7 a 17 fileiras de dorsais, podendo ser muito 

fraca (visível somente com algum aumento) até bastante pronunciada, muito evidente a olho 

nu; uma fosseta apical presente; VE 147-167 em machos, 148-161 em fêmeas; SC 61-83 em 

machos, 60-74 em fêmeas; cloacal dividida, com dois indivíduos com cloacal inteira; 8/8 

supralabiais (N=45) e 8/9 (N=1), quarta e quinta em contato com olho (ocasionalmente 3ª SL 

também); 9/9 IL (N=36), variação de 9/8 (N=3), 9/10 (N=1), 10/9 (N=1), 10/10 (N=4) ou 

10/11 (N=1); geralmente primeira à quinta em contato com primeiro par de mentonianas 

(ocasionalmente quarta ou sexta também podem contatar); quinta IL em contato com segundo 

par (ocasionalmente quarta ou sexta); temporais 1+2/2+2 (N=2), 2+1/2+1 (N=5), 2+1/2+3 

(N=1), 2+2/2+2 (N=4), 2+2/2+3 (N=2), 2+3/2+3 (N=24), 2+3/2+2 (N=3), 2+3/3+3 (N=1), ou 

2+4/2+4 (N=1). Nasal inteira ou semi-dividida; pré-oculares 1/1 (N=40), variação de 2/1 

(N=2), 1/2 (N=1) ou 2/2 (N=2); pós-oculares 2/2 (N=43), variação de 2/3 (N=2) e 3/3 (N=1). 

CRC: 288-649 mm; CC: 85-209 mm; CCab: 18 mm; AltCab: 6,9 mm; LargCab: 9,05 mm; 

Dnn: 2,96 mm; AltO: 3,3 mm; LargO: 3,8 mm; LargPupila: 1,67 mm; pupila elíptica ou semi-

elíptica; Doo: 6,12 mm; Dob: 1,43 mm; Dor: 4,5 mm; Internasal: 1,65 x 1,54 mm (altura x 

largura); pré-frontal: 2,05 x 2,3 mm; Frontal: 4,7 x 2,1 mm; Parietal: 5,72 x 3,23 mm; loreal 

alta (1,4 x 0,9 mm); dentes maxilares 9+1 a 16+1(+2); dentes no dentário 13 a 21. Coloração 

dorsal castanha ou acinzentada com ocelos brancos na fileira vertebral ao longo do corpo, 

intercalados com escamas salpicadas de negro; quando os ocelos estão ausentes o dorso é 

recoberto por pequenas manchas de escamas bordeadas de negro. Faixa castanha longitudinal 

mais escura nos dois lados do corpo, na terceira e/ou quarta fileira de dorsais, evidente na 

segunda metade do corpo. Coloração de fundo da região ventral escurecida por muitos pontos 

escuros; duas linhas inconspícuas mais evidentes na parte mais externa da escama ventral, 

com até duas linhas mais claras no meio da ventral; escurecimento do padrão ventral (linhas e 
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coloração de fundo) em sentido à cloaca (Figura 77). Supralabiais com manchas ovais, as 

mais pronunciadas geralmente na quarta e quinta SL; IL com pequenas manchas nas suturas 

das escamas (vista lateral); ventre da cabeça geralmente claro, com pequenos pontos escuros. 

Geralmente com duas bandas marrom escuras das parietais até aproximadamente 10 escamas 

no pescoço, estendendo-se diagonalmente pela margem externa de cada supraocular até 

contatar a porção posterior de cada olho; placas cefálicas com diversas manchas. Faixa branca 

central na região do pescoço; faixa pós-ocular evidente, terminando na 1ª a 3ª escama após a 

comissura da boca (Figura 77). 

Hemipênis (N=5) (Figura 77): Bilobação variável, de unilobado a bilobado com lobos 

evidentes; uni ou semicaliculado e não capitado; capítulo ocupa cerca de um terço do 

hemipênis com cálices papilados e alguns cálices espinulados na base do capítulo e porção 

distal do corpo, quase alcançando a metade do corpo hemipeniano em alguns exemplares. 

Com aproximadamente 5 a 10 fileiras de espinhos no corpo, aumentando gradativamente de 

tamanho em direção à base; primeira fileira do corpo com 9 a 12 espinhos aumentados  (6 no 

exemplar MZUSP 10585), um  maior de cada lado do sulco. Base do hemipênis com vários 

espinhos diminutos; parece não haver constrição evidente entre base e corpo do hemipênis, 

exceto no exemplar MCNR 4020. Divisão do sulco espermático na base do capítulo; cada 

ramo se alarga numa área nua na porção mais distal, alcançando aproximadamente a metade 

de cada lobo (não chega no ápice). 

Literatura da espécie: Franco, 2000; Franco & Ferreira, 2002; Bailey et al., 2005; 

Hamdan & Lira-da-Silva, 2012; Guedes et al., 2014. 

 

Dryophylax paraguanae (Myers & Donnelly, 1996) nov. comb.  

Descrição e variação (N=32): 19/19/15 dorsais, quilhas fracas em 3 a 15 fileiras; uma 

fosseta apical; 137-157 VE em machos, 132-152 fêmeas;  55-72 SC em machos, 53-65 em 

fêmeas;  8/8 SL (N=26), variando em 7/7 (N=1), 7/8 (N=2) ou 8/7 (N=1), 4ª e 5ª em contato 

com olho (3ª também pode contatar); 9/9 IL (N+29), 9/8 (N=1) ou 10/10 (N=1), 1ª a 5ª 

contatam primeiro par de mentonianas, e 5ª contata o segundo; temporais muito variáveis: 

1+2/1+2 (N=3), 2+1/2+2 (N=3), 2+1/1+2 (N=1), 2+2/2+1 (N=1), 2+2/2+3 (N=3), 2+3/1+2 

(N=2), 2+3/2+1 (N=3), 2+3/2+3 (N=9); nasal semi-dividida ou inteira; 1/1 pré-oculares 

(N=26), 1/2 (N=1), 2/1 (N=1) ou 2/2 (N=1); 2/2 pós-oculares (N=30); CRC: 272-550 mm; 

CC: 72-160 mm; CCab: 17,86 mm; AltCab: 6,78 mm; LargCab: 9,49 mm; Dnn: 3 mm; AltO: 

2,8 mm; LargO: 3,15 mm; LargPupila: 1,36 mm; Doo: 5,88 mm; Dob: 1,6 mm; Dor: 4,69 

mm; Internasal(médias): 1,64 x 1,34 mm (altura x largura); pré-frontal: 2,09 x 2,15 mm; 



 213 

Frontal: 4,96 x 1,81 mm; Parietal: 5,23 x 2,93 mm; loreal quadrada (1,07 x 1,02 mm); dentes 

maxilares 6+1 a 11+1; dentes dentário 10 a 16. Coloração dorsal acinzentada ou amarronzada 

com algumas escamas bordeadas de negro; alguns indivíduos com linha vertebral mais clara; 

linha lateral escura (abrangendo as 3ª e 4ª fileira de dorsais). Ventre geralmente mais claro no 

início do corpo, escurecendo progressivamente em direção à cloaca devido ao aumento da 

pigmentação; com 4 a 5 linhas longitudinais VE escuras; em alguns indivíduos as linhas vão 

se tornando inconspícuas à partir do primeiro terço do corpo devido à intensa pigmentação. 

Faixa clara no pescoço, iniciando logo após as parietais. SL com manchas escuras (em cada 

SL); ventre da cabeça intensamente pigmentado, com manchas escuras nas suturas das 

gulares, mentonianas e IL que delineiam manchas claras. Linha pós-ocular  escura, terminado 

logo após a comissura da boca; uma linha pré-ocular (cruzando a loreal) também pode estar 

presente (Figura 78). 

Hemipênis (N=6) (Figura 78): Longo e bilobado, semicaliculado, não capitado; lobos 

muito curtos, ocupam menos de um quarto do comprimento total do hemipênis; com 

pequenos cálices papilados e alguns espinulados nos lobos, estes mais evidentes na base do 

capítulo e porção distal do corpo. Corpo muito longo e inteiramente recoberto por diversas 

fileiras de espinhos pequenos de mesmo tamanho; base ocupa cerca de 1/3 do comprimento 

total do órgão, com muitos espinhos diminutos (ausentes ou não visíveis em alguns 

exemplares), mais evidentes na face sulcada. Sulco espermático se divide imediatamente no 

ponto da divisão dos lobos, cada ramo seguindo reto até o final de cada lobo, contudo não 

alcança os ápices.  

Literatura da espécie: Bailey & Thomas, 2007; Rivas et al., 2012; Angarita et al., 2015. 

 

Dryophylax ramonriveroi (Manzanilla & Sanchez, 2005) nov. comb.  

Descrição e variação (N=31): 19/19/15 fileiras de dorsais lisas, com uma fosseta apical 

geralmente presente; VE 142-155 (machos) e 138-151; SC 59-77 (machos) e 52-71 (fêmeas); 

cloacal dividida; 8 SL (N=28), 7/7 (N=1), 9/8 (N=1) ou 9/9 (N=1), 4ª e 5ª em contato com 

olho; 9 IL (N=22), 9/8 (N=4), 8/8 (N=1), 9/10 (N=3) ou 10/9 (N=1), 1ª a 4ª, ou 5ª, em contato 

com primeiro par de mentonianas, 4ª e/ou 5ª em contato com o segundo par de mentonianas; 

temporais variáveis: 1+2/1+2 (N=3), 1+2/2+3 (N=1), 2+1/2+2 (N=2), 2+2/2+2 (N=10), 

2+2/1+2 (N=2), 2+3/2+3(N=5), 2+3/2+2 (N=5), 2+3/2+1 (N=1) ou 2+3/3+3 (N=1); nasal 

inteira ou semi-dividida; 1/1 pré-oculares (N=31); 2/2 pós-oculares (N=30) ou 2/3 (N=1); 

CRC: 327-460 mm (machos) e 314-472 mm (fêmeas); CC: 88-141 mm (machos) e 79-155 

mm (fêmeas); CCab: 17,12 mm; AltCab: 6,72 mm; LargCab: 8,54 mm; Dnn: 3 mm; AltO: 
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2,85 mm; LargO: 3,16 mm; LargPupila: 1,19 mm; pupila semi-elíptica; Doo: 5,89 mm; Dob: 

1,44 mm; Dor: 4,74 mm; Internasal: 1,73 x 1,4 mm (altura x largura); pré-frontal: 2,19 x 2,32 

mm; Frontal: 4,96 x 1,9 mm; Parietal: 5,45 x 2,97 mm; loreal longa (1,25 x 1,02 mm); dentes 

maxilares 8+1 a 14+1, dentes no dentário 12 a 16 (um exemplar com 9) (Tabela 3). Coloração 

dorsal acinzentada ou marrom escura, com algumas escamas bordeadas de negro esparsas; 

ventre com 5 linhas longitudinais bem definidas (o par mais externo mais escuro), que ficam 

mais intensas no final do corpo e na cauda. Cor de fundo da cabeça mais clara com manchas 

definidas em quase todas as SL; IL e gulares com diversos pontos ou manchas mais escuros; 

mentonianas claras (Figura 79). 

Hemipênis (N=3) (Figura 79): Levemente bilobado (lobos curtos), não capitado e 

semicaliculado; capítulo ocupa cerca de um terço do comprimento total, recoberto por cálices 

papilados grandes e alguns cálices espinulados somente na base do capítulo. Cálices mais 

profundos espinulados alcançam até região distal do corpo; região intrasulcar com cálices 

papilados e alguns espinhos; 6 a 8 fileiras de espinhos o corpo que aumentam de tamanho 

sutilmente em direção à base; 1ª fileira do corpo com 5 ou 6 espinhos, 2 espinhos maiores de 

cada lado do sulco. Leve constrição entre base e corpo do hemipênis; base com vários 

pequenos espinhos espalhados. Sulco espermático se divide na porção distal do hemipênis, 

aproximadamente na base do capítulo; cada sulco segue reto em cada lobo não alcançando o 

ápice.  

Literatura da espécie: Boos, 2001; Manzanilla & Sanchez, 2005; Bailey & Thomas, 

2007; Rivas et al., 2012; Cole et al., 2013. 

 

Dryophylax sp.1 sp. nov. (complexo “hypoconia” sensu Cei et al., 1992) 

Descrição e variação (N=90): dorsais em 19/19/15 fileiras (N=76), com variação de 

19/19/17 (N=3), 19/19/16 (N=4), 17/19/15 (N=2); quilhas variando em sua intensidade, muito 

fraca até fortemente quilhada (quilha alta), em 7 a 17 fileiras; geralmente uma fosseta apical; 

VE 138-157 (machos), 134-152 (fêmeas); SC 60-87 (machos), 61-78 (fêmeas); cloacal 

dividida; 8/8 SL (N=76), variação de 7/7 (N=3), 7/8 (N=2),  ou 9/8 (N=1); quarta e quinta SL 

em contato com olho (ocasionalmente a terceira); 9/9 IL (N=67), variação de 8/9 (N=3), 9/8 

(N=1), 9/10 (N=3), 10/9 (N=2) ou 10/10 (N=1); primeira à quinta IL em contato com 

primeiro par de mentonianas, quinta contatando o segundo par; temporais 2+3/2+3 (N=41), 

2+3/2+1 (N=5), 2+1/2+1 (N=12), 2+1/2+2 (N=1), 2+1/2+3 (N=5), 2+2/2+2 (N=3), 1+2/2+3 

(N=2), 2+1/2+3 (N=1), ou 2+2/2+3 (N=4); nasal inteira ou semi-dividida; 1/1 pré-oculares 

(N=77), com variação de 1/2 (N=4), 2/1 (N=2),2/2 (N=3) ou 3/3 (N=1); 2/2 pós-oculares 
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(N=87); CRC: 273-543 mm; CC: 82-182 mm; CCab: 17,6 mm; AltCab: 7,1 mm; LargCab: 

9,22 mm; Dnn: 3 mm; AltO: 3 mm; LargO: 3,3 mm; LargPupila: 1,3 mm; pupila elíptica ou 

semi-elíptica; Doo: 5,69 mm; Dob: 1,5 mm; Dor: 4,6 mm; Internasal: 1,7 x 1,5 mm (altura x 

largura); pré-frontal: 2,2 x 2,4 mm; Frontal: 5,25 x 2,14 mm; Parietal: 5,74 x 3,13 mm; loreal 

alta (1,29 x 1,94 mm); dentes maxilares 8+1 a 15+1; dentes dentário 10 a 23. Coloração 

dorsal em tons de castanho, alguns exemplares fixados acinzentados; com algumas escamas 

bordeadas de branco na fileira vertebral, estas circundadas por escamas salpicadas de preto, 

formando ocelos evidentes na primeira metade do corpo. Com uma linha longitudinal escura 

nos dois lados do corpo, passando pela terceira e quarta fileiras de escamas dorsal, mais 

evidente no final do corpo. Com faixa branca no pescoço, começando após a parietal e 

percorrendo de sete a nove escamas. Duas a quatro linhas longitudinais ventrais, que 

adentram na cauda, geralmente  com um ponto mais escuro na margem distal de cada escama 

ventral, denotando um padrão mais inconspícuo. Manchas ovais nas SL, as maiores na quinta 

e/ou sexta SL; mentonianas de fundo claro, podendo apresentar uma mancha longitudinal ao 

longo das cinco primeiras IL (vista ventral), paralelamente às mentonianas (mancha em 

formato de U); gulares com diversas manchas escuras esparsas, ausentes ou reduzidas em 

alguns exemplares; faixa pós-ocular presente, estendendo-se até três escamas após a 

comissura da boca (Figura 80). 

Hemipênis (N=19) (Figura 80): De modo geral o hemipênis é fracamente bilobado, 

semicaliculado, não capitado. Capítulo ocupa um pouco menos de um terço do comprimento 

total do hemipênis. Cálices  papilados, com pequenos espinhos nos cálices da base do capítulo 

(face assulcada). Base do hemipênis com diversos espinhos diminutos. Divisão do sulco 

espermático na porção mais distal do corpo ou base do capítulo; cada ramo segue o lobo 

centrolinearmente, podendo se abrir numa área nua ligeiramente mais larga. A variação 

encontrada na morfologia hemipeniana dessa espécie concentra-se somente no número de 

espinhos da primeira fileira do corpo hemipeniano (próximo da base), e a presença ou 

ausência de espinhos aumentados. Nos exemplares com aumento do tamanho dos espinhos há 

um menor número de espinhos, e nos com espinhos de mesmo tamanho há mais espinhos na 

primeira fileira.  

Literatura da espécie: Cei, 1993; Bellagamba & Veiga, 1996; Cacivo, 1997; Bellini et al., 

2013. 
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Dryophylax sp. 2 sp. nov. (complexo “hypoconia” sensu Cei et al., 1992)  

Descrição e variação (N=18): dorsais em 19/19/15 fileiras (N=15), variação de 17/19/15 

(N=1) ou 18/19/15 (N=1); quilhas presentes em 7 a 13 fileiras, geralmente bastante evidente 

(média ou forte, visível a olho nu); uma fosseta apical; VE 150-159 (machos), 145-159 

(fêmeas); SC 73-80 (machos), 62-73 (fêmeas); cloacal dividida; 8/8 SL (N=17), variação de 

7/7 (N=1); quarta e quinta SL em contato com olho (ocasionalmente a terceira); 9/9 IL 

(N=17), ou 9/10 (N=1); primeira à quinta IL em contato com primeiro par de mentonianas, 5ª 

com segundo par; temporais 1+2/1+2 (N=1), 1+2/2+1 (N+1), 1+2/2+3 (N=1), 2+1/1+2 (N=1), 

2+1/2+1 (N=2), 2+1/2+2 (N=1) 2+2/2+1 (N=2), 2+2/2+2 (N=5), 2+3/1+2 (N=1) e 2+3/2+1 

(N=2); nasal inteira ou semi-dividida; 1/1 pré-oculares (N=17) ou 1/2 (N=1); 2/2 pós-oculares 

(N=18); CRC: 275-532 mm; CC: 86-172 mm; CCab: 17,4 mm; AltCab: 6,87 mm; LargCab: 

9,7 mm; Dnn: 2,55 mm; AltO: 2,62 mm; LargO: 3,14 mm; LargPupila: 1,3 mm; pupila 

elíptica ou semi-elíptica; Doo: 5,43 mm; Dob: 1,6 mm; Dor: 4,32 mm; Internasal: 1,6 x 1,33 

mm (altura x largura); pré-frontal: 1,84 x 2,05 mm; Frontal: 4,96 x 1,77 mm; Parietal: 5,28 x 

2,88 mm; loreal mais alta do que longa (1,27 x 0,92 mm); dentes maxilares 7+1 a 12+1; 

dentes dentário 9 a 13. Coloração dorsal marrom clara, padrão geral com escamas bordeadas 

de negro espalhadas pelo dorso, mais acentuado na primeira metade do corpo; pequenos 

ocelos brancos, bordeados por pigmentação negra entre as suturas das escamas, na fileira 

vertebral, podendo estar pouco evidente ou ausentes em alguns exemplares. Faixa 

longitudinal marrom escura delimita as laterais do corpo, percorrendo as 3ª e 4ª fileiras de 

dorsais e mais acentuadamente na metade final o corpo; faixa mais clara que a coloração 

vertebral, abaixo da faixa marrom escura, nas duas primeiras fileiras de dorsais, adentrando 

nas bordas mais externas das ventrais (ao contrário de Dryophylax sp1). Faixa mais clara no 

pescoço, das parietais até aproximadamente nove escamas de extensão. Quatro a cinco linhas 

longitudinais ventrais conspícuas e bem definidas; par mais externo com contorno mais 

escuro, estendendo-se por quase toda a cauda (Figura 81). Manchas ovais evidentes nas SL, as 

maiores na quinta e/ou sexta SL; mentonianas de fundo claro, com manchas entre as suturas 

das IL; pequenos pontos escuros nas bordas das mentonianas, formando uma mancha 

longitudinal nas IL, paralela às mentonianas (formato de U); gulares com diversas manchas 

escuras esparsas, que passam para as pré-ventrais (Figura 81). Faixa pós-ocular evidente, 

estendendo-se em uma a três escamas após a comissura da boca. 

Hemipênis (N=15) (Figura 81): Bastante similar com o morfotipo de espinhos grandes 

encontrado em D. sp1. Levemente bilobado (lobos geralmente pouco desenvolvidos), 

semicaliculado e não capitado. Com cálices papilados na maior parte dos lobos, cálices 
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espinulados na porção mais basal do capítulo na face sulcada e na metade dos lobos na face 

assulcada, alcançado até a parte distal do corpo hemipeniano. Aproximadamente 8 a 10 

fileiras de espinhos que aumentam ligeiramente de tamanho em direção à base; 1ª fileira com 

5 ou 6 espinhos claramente maiores, um maior de cada lado do sulco. Divisão do sulco 

espermático na porção mais distal do corpo, quase na base do capítulo; cada ramo do sulco 

segue centrolinearmente, até terminar aproximadamente na metade mais distal de cada lobo. 

Base recoberta por espinhos pequenos, bem menores que os espinhos do corpo; sem 

constrição evidente entre base e corpo (Figura 81). 

 

Dryophylax yavi (Myers & Donnelly, 1996) nov. comb.  

Descrição (N=3 fêmeas): Dorsais em 19/19/15; sem quilhas e sem fosseta apical. VE 130 

a 131; SC 58-61; cloacal dividida. 8/8 SL (4ª e 5ª em contato com olho, 3ª também pode 

contatar); IL 9/9 ou 10/9 ou 9/10 (variando 1ª a 4ª ou 1ª a 6ª em contato com o primeiro par de 

mentonianas; 5 ou 5-6 em contato com segundo par de mentonianas); temporais 2+3/2+3 

(N=2) ou 1+2/2+2 (N=1); nasal inteira; pré-oculares 1/1 (N=1), 2/1 (N=1) ou 2/2 (N=1); pós-

oculares 2/2 9N=3); CRC: 202-260 mm; CC: 61-80 mm; CCab: 13,5 mm; AltCab: 5,86 mm; 

LargCab: 7,8 mm; Dnn: 2,16 mm; AltO: 2,32 mm; LargO: 2,6 mm; LargPupila: 1,23 mm; 

Doo: 5,07 mm; Dob: 1,2 mm; Dor: 3,5 mm; Internasal: 1,13 x 1,14 mm (altura x largura); 

pré-frontal: 1,63 x 1,83 mm; Frontal: 4,15 x 1,86 mm; Parietal: 4,25 mm x 2,57 mm; loreal 

mais alta do que longa (1,02 x 0,72 mm). Dentes maxilares 8+1; dentário 10 a 12. Com 2 

linhas longitudinais mais escuras na borda da ventral, evidente somente no 1º terço do corpo, 

depois a pigmentação de fundo vai escurecendo denotando um padrão melanizado ventral. 

Dorso marrom escuro (ligeiramente mais claro nas fileiras paravertebrais), com algumas 

escamas bordeadas de negro esparsas. Dorso da cabeça com diversas manchas escuras 

pequenas, duas bandas longitudinais no pescoço, das supraoculares até aproximadamente 7 

escamas após as parietais; labiais com manchas marrom-escuras, a maior geralmente na 4ª ou 

5ª SL; infralabiais, mentonianas e gulares recobertas por manchas marrom-escuras; faixa pós-

ocular bem delimitada, ocupando até 4 escamas após comissura da boca (Figura 82). 

Hemipênis: não há dados 

Literatura da espécie: Kornacker, 1999; Rivas et al., 2012. 

 

Mesostes rutilus (Prado, 1942) nov. comb.  

Descrição e variação (N=10): Escamas dorsais lisas em 19/19/15 fileiras; fosseta apical 

ausente; VE 127-135 em machos, 115-132 em fêmeas; SC 68-79 em machos, 65-69 em 
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fêmeas; cloacal dividida; 8/8 SL (N=5), 9/8 (N=1), 8/9 (N=2), 9/9 (N=1) ou 10/8 (N=1); 

quarta e quinta (ocasionalmente 6ª) em contato com olho; 10/10 IL (N=8) ou 11/10 (N=2), 

primeira à quinta em contato com primeiro par de mentonianas, quinta e/ou sexta IL em 

contato com segundo par; com sulco mentoniano profundo e bem demarcado; temporais 

1+2/2+2 (N=1), 2+1/2+1 (N=1), 2+3/2+3 (N=3), 2+3/2+2 (N=2), 2+3/2+1 (N=1), 2+2/1+2 

(N=1) ou 2+2/2+2 (N=1); nasal inteira, secundariamente semi-dividida; 1/1 pré-oculares 

(N=8), variação de 2/1 (N=2); 2/2 pós-oculares (N=10); CRC: 328-477 mm; CC: 109-190 

mm; CCab: 21,9 mm; AltCab: 8,9 mm; LargCab: 9,8 mm; Dnn: 3,1 mm; AltO: 2,9 mm; 

LargO: 3,25 mm; LargPupila: 1,2 mm; pupila circular; Doo: 6,4 mm; Dob: 1,9 mm; Dor: 5,9 

mm; Internasal: 1,9 x 1,5 mm (altura x largura); pré-frontal: 2,67 x 2,6 mm; Frontal: 5,1 x 2 

mm; Parietal: 6,8 x 3,3 mm; loreal longa (1,2 x 1,6 mm); dentes maxilares 8+1 a 14+2; dentes 

no dentário 12 a 16. Coloração dorsal cinza azulado (melanizado em alguns exemplares), com 

pequenas manchas formadas por uma ou duas escamas bordeadas de branco na fileira 

vertebral, podendo formar ocelos brancos bem definidos, escamas bordeadas de preto 

espalhadas nas laterais do corpo; duas bandas mais claras no pescoço, com aproximadamente 

sete escamas de comprimento (apagada em alguns indivíduos). Ventre com fundo escurecido, 

com duas linhas longitudinais ventrais nas laterais do ventre bem escuras e definidas, que 

esmaecem após o primeiro terço do corpo (na região da 50ª ventral); com manchas escuras no 

centro da ventral, formando uma faixa mais escura ou linhas inconspícuas em alguns (Figura 

84). Supralabiais com fundo claro, sem manchas, e com uma linha horizontal preta que 

percorre a borda inferior das 5 primeiras SL; infralabiais com fundo claro e manchas escuras 

na sutura de cada escama; com uma mancha maior bordeada de preto e preenchida de 

vermelho ou laranja na sexta infralabial; com uma mancha maior também na 5ª ou 7ª IL. 

Gulares escurecidas homogeneamente; mentonianas predominantemente claras. Bainha ao 

redor da língua e palato da boca pretos (Figura 10a). Alguns indivíduos também apresentam a 

mucosa cloacal com pigmentação preta. 

Hemipênis (N=3) (Figura 84): Levemente bilobado, com lobos muito curtos (quase 

unilobado) ou lobos um pouco mais desenvolvidos; não capitado e semicaliculado; capítulo 

ocupa o terço final do hemipênis, recoberto por cálices papilados, inclusive na região 

intrasulcar, e com cálices profundos na face assulcada; alguns espinhos chegam nos cálices da 

base do capítulo, nas faces sulcada e assulcada. Oito a 10 fileiras de espinhos transversais no 

corpo, que aumenta sutilmente de tamanho em direção à base, primeira fileira do corpo com 

nove a 12 espinhos aumentados. Base do órgão com poucos espinhos pequenos, concentrados 

mais na face assulcada; sem constrição evidente entre base e corpo hemipeniano. Divisão do 
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sulco espermático na base do capítulo, e cada ramo segue centrolinearmente até uma região 

ligeiramente alargada na metade de cada lobo. 

Literatura da espécie: Prado, 1942; 1943; Amaral, 1944; Vanzolini, 1948; Franco & 

Ferreira, 2002; França & Araújo, 2006; Silva et al., 2009. 

 

Mesostes strigatus (Günther, 1858) nov. comb. 

Descrição e variação (N=42): Dorsais lisas em 19/19/15 fileiras; uma fosseta apical 

bastante evidente; VE 133-157 em machos, 130-147 em fêmeas; SC 53-72 em machos, 47-71 

fêmeas; cloacal dividida; 8/8 SL (N=41) e 8/9 (N=1), 4ª e 5ª em contato com olho; 9/9 IL 

(N=36), variação 9/8 (N=1), 9/10 (N=3) ou 10/10 (N=2), 1ª à 5ª em contato com primeiro par 

de mentonianas (ocasionalmente 6ª), quinta em contato com segundo par; temporais 1+2/1+2 

(N=4), 1+2/2+3 (N=1), 1+2/2+2 (N=1), 2+1/2+1 (N=4), 2+1/2+2 (N=5), 2+1/2+3 (N=4), 

2+2/2+1 (N=3), 2+2/2+2 (N=4), 2+3/2+1 (N=1), 2+3/2+2 (N=2), 2+3/2+3 (N=9); nasal 

dividida ou semi-dividida; pré-oculares 2/2 (N=20), 1/1 (N=14), 1/2 (N=4), 2/1 (N=1), 2/3 

(N=1), 3/2 (N=1) ou 3/3 (N=1); pós-oculares 2/2 (N=42); CRC: 320-796 mm; CC: 79-211 

mm; CCab: 24,6 mm; AltCab: 9,49 mm; LargCab: 13,48 mm; Dnn: 4 mm; AltO: 3,35 mm; 

LargO: 3,78 mm; LargPupila: 1,5 mm; Doo: 7,34 mm; Dob: 2,6 mm; Dor: 6,21 mm; 

Internasal: 3,56  x 1,79 mm (altura x largura); pré-frontal: 2,76 x 3 mm; Frontal: 6 x 2,65 mm; 

Parietal: 7,15 x 4 mm; loreal ligeiramente mais alta do que longa (1,76 x 1,46 mm); dentes 

maxilares 6+1 a 12+1(ou +2); dentes no dentário 9 a 15. Coloração castanha a cinza azulado 

(principalmente em exemplares fixados), com pequenas manchas formadas por escamas 

bordeadas de negro ao longo do dorso, denotando um padrão “salpicado” (Figura 86). Pode 

apresentar a fileira vertebral mais clara, com ocelos brancos mais evidentes na primeira 

metade do corpo, ou com ocelos ao longo do corpo todo; ou ainda sem ocelos. Faixa 

longitudinal lateral escura evidente na porção final do corpo na maioria dos exemplares. 

Região ventral escurecida, com escurecimento posterior em sentido à cloaca em alguns 

indivíduos; duas linhas longitudinais ventrais mais externas bem escuras e conspícuas; com 

até mais duas ou três linhas longitudinais inconspícuas no meio da ventral (Figura 86). 

Manchas nas SL castanho escuras, caracterizadas como faixas que bordeiam a sutura das 

primeiras cinco SL, ocupando metade de cada escama; as faixas das SL encontram as mesmas 

manchas nas IL, porém as faixas podem estender-se até as ultimas labiais; com uma faixa 

escura passando pelo meio da rostral. O padrão de manchas das labiais cria um padrão lineado 

visível na vista lateral e frontal da cabeça. Ventre da cabeça intensamente manchado; com 

faixa pós-ocular escura que ultrapassa a comissura da boca (até 5 ou 6 escamas após a 
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comissura); mancha preta em torno da bainha da língua; e mancha preta no parte mais rostral 

do palato da boca. 

Hemipênis (N=9) (Figura 86): Fracamente bilobado (alguns exemplares são praticamente 

unilobados), não capitado, semicaliculado (ou quase unicaliculado); capítulo ocupa cerca de 

metade do comprimento total do hemipênis, formado por cálices papilados; pequenos 

espinhos na base do capítulo, com cálices espinulados no porção distal do corpo. Cerca de 

seis fileiras perpendiculares de espinhos no corpo, que aumentam ligeiramente de tamanho 

em direção à base; primeira fileira do corpo com 12 espinhos aumentados. Base do hemipênis 

com pequenos espinhos esparsos, concentrados em algumas porções e mais evidentes na face 

assulcada. Divisão do sulco espermático na metade do capítulo, cada ramo segue 

centrolinearmente até a metade superior de cada lobo. Constrição sutil entre a base e corpo do 

órgão. 

Literatura da espécie: Hoge, 1952; Peters & Orejas-Miranda, 1970; Bernarde et al., 

2000a; 2000b; Giraudo & Scrocchi, 2002; Franco & Ferreira, 2003; Carreira et al., 2005; 

Bailey et al., 2007; Motte et al., 2009.  

 

Tomodon dorsatus Duméril, Bibron & Duméril, 1854 

Descrição e variação (N=21): Dorsais lisas em 17/17/15 fileiras (N=19) ou 17/17/14 

(N=2); com uma fosseta apical presente; VE 132-149 em machos, 132-145 em fêmeas; SC 

51-70 em machos, 53-70 em fêmeas; cloacal dividida; 7/7 SL (N=19), variação 7/8 (N=1) ou 

8/7 (N=1); terceira e quarta em contato com olho; IL 9/9 (N=8), 9/8 (N=4), 8/9 (N=1), 8/8 

(N=6) ou 7/8 (N=1); 1ª à 4ª, ou 1ª à 5ª IL em contato com primeiro par de mentonianas; 

quarta e quinta ou somente quinta IL em contato com segundo par. Temporais 1+2/1+2 

(N=13), 1+3/1+3 (N=1), 2+2/1+2 (N=1), 2+2/2+2 (N=4), 2+3/2+2 (N=1); nasal inteira ou 

semi-dividida; 1/1 pré-oculares (N=21); 2/2 pós-oculares (N=20) ou 3/2 (N=1); CRC: 315-

565 mm; CC: 71-168 mm; CCab: 21,6 mm; AltCab: 8,87 mm; LargCab: 11,64 mm; Dnn: 

3,97 mm; AltO: 3,15 mm; LargO: 3,4 mm; LargPupila: 1,35 mm; pupila circular; Doo: 6,98 

mm; Dob: 2,43 mm; Dor: 5,53 mm; Internasal: 2,09 x 1,74 mm (altura x largura); pré-frontal: 

2,15 x 2,66 mm; Frontal: 5,2 x 3,04 mm; Parietal: 6,22 mm x 3,45 mm; dentes maxilares 

1+1(ou +2) a 4+1; dentes no dentário 6 a 12. Coloração dorsal castanho avermelhada, 

castanho clara ou acinzentada; faixa mais clara começando logo após os parietais até 

aproximadamente oito escamas no pescoço; fileira vertebral mais clara, com ocelos brancos 

circundados por pequenas manchas de escamas bordeadas de negro; manchas castanhas mais 

escuras ocupando 3 a 4 escamas ao longo da fileira paravertebral; escamas bordeadas de 
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negro esparsas pelo dorso; alguns indivíduos melânicos, sem manchas visíveis. Coloração do 

ventre do corpo cinza ou castanha homogênea, sem linhas, com escurecimento sutil em 

direção à cloaca, e com vários pontos escuros pequenos espalhados no ventre. Supralabiais 

com faixas finas nas suturas entre as escamas (bordeadas); ventre da cabeça geralmente claro, 

com as suturas das IL pretas. Faixa pós-ocular termina na primeira escama após a comissura 

da boca. Mucosa oral, assim como a mucosa interna e da cloaca, escurecidas.  

Hemipênis (N=10) (Figura 88): Levemente bilobado, não capitado, semicaliculado; 

capítulo ocupa cerca de um terço do hemipênis, formado por cálices papilados nos lobos, e 

cálices espinulados profundos na face assulcada; com pequenos espinhos nos cálices na região 

assulcada e intrasulcar do capítulo. Com quatro fileiras de espinhos perpendiculares no corpo, 

que aumentem sutilmente de tamanho em direção à base do órgão; seis espinhos aumentados 

na primeira fileira do corpo; um espinho ligeiramente maior do lado direito do sulco 

espermático, na face sulcada. Divisão do sulco na base do capítulo. 

Literatura da espécie: Hoge, 1957/1958; Bailey, 1966a, 1966b, 1967; Cechin, 1989; 

Giraudo & Scrocchi, 2002; Harvey & Muñoz, 2004; Bizerra et al., 2005; Carreira et al., 2012. 

 

Gen. Nov. 2 orestes (Harvey & Muñoz, 2004) nov. comb. 

Descrição e variação (N=10) (Figura 58): Dorsais lisas em 17/17/15 fileiras; com uma 

fosseta apical; VE 150-161 em machos, 133-151 em fêmeas; SC 41-47 em machos, 31-42 em 

fêmeas; cloacal dividida; 7/7 SL, com variação de 7/6 (N=2) ou 6/6 (N=1), 3ª e 4ª em contato 

com olho; 8/8 IL (N=4), variação de 7/8 (N=3) e 7/7 (N=1), 1ª à 4ª em contato com 1ª par de 

mentonianas, 4ª em contato com segundo par; temporais 1+2/1+2 (N=5), ou 1+1/1+1 (N=1) 

ou 1+1/1+2 (N=1); nasal semi-dividida; pré-oculares 2/2 (N=7) ou 1/1 (N=3); pós-oculares 

2/2, um individuo com 3/3; CRC: 309-551 mm; CC: 52-98 mm; CCab: 16,85 mm; AltCab: 

7,48 mm; LargCab: 9,98 mm; Dnn: 3,98 mm; AltO: 2,66 mm; LargO: 3 mm; pupila circular; 

Doo: 6,23 mm; Dob: 1,96 mm; Dor: 5,02 mm; Internasal: 1,87 x 1,82 mm (altura x largura); 

pré-frontal: 2,4 x 2,7 mm; Frontal: 4,5 x 2,76 mm; Parietal: 5,3 x 3,85 mm; loreal alta (1,47 x 

1,24); dentes maxilares 8+1 a 11+2; dentes no dentário 12 a 19. Exemplares fixados com 

coloração acinzentada, em vida podem ser amarronzados (Gallardo et al., 2014). Dorso do 

corpo com manchas negras circulares na região paravertebral, com largura de cerca de quatro 

escamas, estas bordeadas por escamas brancas, que podem circundar completamente a 

mancha negra, ou apenas bordear na fileira vertebral. Ventre do corpo escurecido por diversos 

pequenos pontos pretos, com região anterior mais clara.  Com duas faixas negras no pescoço, 

com cerca de oito escamas de comprimento, entrecortada por uma linha vertebral branca, e 
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com um arco branco logo após as parietais, que cruza o pescoço transversalmente (Figura 49). 

Labiais sem manchas evidentes e de coloração mais clara; com algumas supra ou IL 

bordeadas de negro (com uma faixa negra na sutura entre as escamas); faixa pós-ocular 

presente, terminando na sétima SL e entrando nas últimas IL, na região da comissura bucal. 

Algumas porções do palato (região sinfisal e vomeriana) podem ser escurecidas, ou toda a 

mucosa oral é escura. 

Hemipênis (N=2) (Figura 89): Hemipênis bilobado, não capitado, semicaliculado; capítulo 

com lobos longos, ocupando um pouco mais de um terço do comprimento total do hemipênis. 

Lobos com cálices pequenos, estes com espinhos desenvolvidos, que alcançam a porção mais 

distal do corpo. Corpo do hemipênis com cerca de 6-7 fileiras de espinhos de mesmo 

tamanho, e que não aumentam em direção à base; primeira fileira com 19-20 espinhos; base 

do hemipênis com pequenos espinhos nas faces sulcada e assulcada; constrição mais sutil 

entre base e corpo; sulco espermático se divide na porção final do corpo do hemipênis, cada 

ramo se estende linearmente até  a região mais distal de cada lobo, não alcançando o ápice. 

Literatura da espécie: Harvey & Munhoz, 2004; Akmentins & Vaira, 2010; Gallordo et 

al., 2014. 

 



 223 

11. TABELAS 
 

Tabela 1. Lista dos táxons válidos da tribo Tachymenini (considerados até Bailey et al., 

2007). Espécies marcadas com * são conhecidas somente por seu holótipo ou série tipo. 

Espécies com problemas em seus caracteres diagnósticos, ou problemas  taxonômicos, estão 

marcadas com † . 

 

 Gênero Espécie Autor e ano 
Calamodontophis paucidens Amaral, 1935 
Calamodontophis ronaldoi* Franco, Cintra e Lema , 2006 

Gomesophis brasiliensis Gomes, 1918 
Pseudotomodon trigonatus Leybold, 1873 

Ptycophis flavovirgatus Gomes, 1915 
Tachymenis affinis Boulenger, 1896 
Tachymenis attenuata† Walker, 1945 
Tachymenis chilensis† Schlegel, 1837 
Tachymenis elongata*† Despax, 1910 
Tachymenis peruviana Wiegmann, 1835 
Tachymenis tarmensis* Walker, 1945 

Thamnodynastes almae Franco & Ferreira, 2003 
Thamnodynastes ceibae*†  Bailey & Thomas, 2007 
Thamnodynastes chimanta Roze, 1958 
Thamnodynastes chaquensis Bergna & Alvarez, 1993 
Thamnodynastes corocoroensis* Gorzula & Ayarzaguena, 1995 
Thamnodynastes dixoni Bailey & Thomas, 2007 
Thamnodynastes duida* Myers & Donnelly, 1996 
Thamnodynastes gambotensis Perez-Santos & Moreno, 1989 
Thamnodynastes hypoconia† Cope, 1860 
Thamnodynastes lanei Bailey, Thomas & da Silva, 2005 
Thamnodynastes longicaudus Franco, Ferreira, Marques & Sazima, 2003 
Thamnodynastes marahuaquensis* Gorzula & Ayarzaguena, 1995 
Thamnodynastes pallidus Linnaeus, 1758 
Thamnodynastes paraguanae Bailey & Thomas, 2007 
Thamnodynastes ramonriveroi Manzanilla & Sánchez, 2005 
Thamnodynastes rutilus Prado, 1942 
Thamnodynastes sertanejo Bailey, Thomas & da Silva, 2005 
Thamnodynastes strigatus Gunther, 1858 
Thamnodynastes yavi* Myers & Donnelly, 1996 

Tomodon dorsatus Duméril, Bribon & Duméril, 1854 
Tomodon ocellatus Duméril, Bribon & Duméril, 1854 
Tomodon orestes Harvey & Muñoz, 2004 
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Tabela 2. Lista dos dados da matriz morfológica (Morfo.) e molecular (Molec.) coletados para os táxons terminais utilizados nas análises 

filogenéticas. Dados marcados com “X” não foram incluídos por ausência de material disponível, e com “✓” foram incluídos nas matrizes. 

Tipos. Dados do holótipo ou série tipo; Folid. Dados de folidose; Osteo. Dados de osteologia craniana; Hemip. Dados da morfologia do 

hemipênis; Musc/gland. Dados de musculatura e glândulas cefálicas. Espécies do grupo interno marcadas em  negrito.  

   morfologia marcadores moleculares sequenciados 
Espécies Morfo. Molec. Tipos Folid. Osteo. Hemip. Musc/

gland. 
12S cox1 cytb BD

NF 
NT3 cmos 

Calamodontophis paucidens X ✓ X ✓ X ✓ X ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
Calamodontophis ronaldoi ✓ X ✓ ✓ ✓ X X X X X X X X 

Gomesophis brasiliensis ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
Pseudotomodon trigonatus ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
Ptychophis flavovirgatus ✓ ✓ X ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Tachymenis affinis ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ X ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
Tachymenis attenuata ✓ X ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ X X X X X X 

Tachymenis chilensis chilensis ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
Tachymenis chilensis coronellina ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Tachymenis peruviana ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
Tachymenis tarmensis X X ✓ ✓ X X X X X X X X X 

Thamnodynastes almae ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
Thamnodynastes chaquensis ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ X 

Thamnodynastes chimanta ✓ ✓ ✓ ✓ X ✓ X ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ X 

Thamnodynastes corocoroensis X X ✓ ✓ X X X X X X X X X 
Thamnodynastes dixoni ✓ X ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ X X X X X X 
Thamnodynastes duida X X ✓ ✓ X X X X X X X X X 
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   morfologia marcadores moleculares sequenciados 
Espécies Morfo. Molec. Tipos Folid. Osteo. Hemip. Musc/

gland. 
12S cox1 cytb BD

NF 
NT3 cmos 

Thamnodynastes gambotensis ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ X 

Thamnodynastes lanei ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
Thamnodynastes longicaudus ✓ X ✓ ✓ ✓ ✓ X X X X X X X 

Thamnodynastes marahuaquensis X X ✓ ✓ X X X X X X X X X 
Thamnodynastes nattereri ✓ ✓ X ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
Thamnodynastes pallidus ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Thamnodynastes paraguanae ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
Thamnodynastes phoenix ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Thamnodynastes ramonriveroi ✓ X ✓ ✓ X ✓ X X X X X X X 
Thamnodynastes rutilus ✓ ✓ X ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Thamnodynastes sertanejo ✓ ✓ X ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
Thamnodynastes sp.1("hypoconia") -

clado norte 
✓ ✓ X ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Thamnodynastes sp.1 ("hypoconia") -
clado sul 

✓ ✓ X ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
Thamnodynastes sp.nov. (aff. 

strigatus) 
✓ ✓ X ✓ ✓ ✓ X ✓ ✓ ✓ X X X 

Thamnodynastes strigatus-clado 
Sudeste 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
Thamnodynastes strigatus - clado Sul ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Thamnodynastes yavi X X ✓ ✓ X X X X X X X X X 
Tomodon dorsatus ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
Tomodon ocellatus ✓ ✓ X ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
Tomodon orestes ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
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   morfologia marcadores moleculares sequenciados 
Espécies Morfo. Molec. Tipos Folid. Osteo. Hemip. Musc/

gland. 
12S cox1 cytb BD

NF 
NT3 cmos 

Alsophis antillensis ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ X ✓ ✓ X X 
Apostolepis dimidiata ✓ ✓  ✓ X ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
Atractus trihedrurus ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
Boiruna maculata ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Calamaria yunnanensis ✓ ✓  ✓ X ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
Coluber constrictor ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ X ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
Conophis lineatus ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ X X X X X 

Contia tenuis ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ X ✓ ✓ X X 
Dipsas indica ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ X ✓ ✓ ✓ 

Echinanthera undulata ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ X ✓ ✓ X ✓ 
Elapomorphus quinquelineatus ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Erythrolamprus aesculapii ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ X ✓ ✓ X ✓ 
Erythrolamprus miliaris ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Helicops angulatus ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ X ✓ ✓ X ✓ 
Helicops modestus ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ X ✓ ✓ 

Heterodon platirhinos ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ X ✓ ✓ ✓ 
Hydrops triangularis ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
Imantodes cenchoa ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
Leptodeira annulata ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
Lygophis anomalus ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ X ✓ ✓ 
Manolepis putnami ✓ ✓  X ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ X ✓ ✓ X 

Mussurana bicolor ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ X ✓ ✓ ✓ X ✓ ✓ 
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   morfologia marcadores moleculares sequenciados 
Espécies Morfo. Molec. Tipos Folid. Osteo. Hemip. Musc/

gland. 
12S cox1 cytb BD

NF 
NT3 cmos 

Natrix natrix ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ X ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
Oxyrhopus petola ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Phalotris lativitattus ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ X ✓ ✓ ✓ 
Philodryas olfersii ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Philodryas patagoniensis ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
Philodryas psamophiidea ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Phimophis guerini ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ X ✓ X X X X X 
Pseudoboa nigra ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Pseudoeryx plicatilis ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ X ✓ X X 
Sibynomorphus mikanii ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Siphlophis cervinus ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ X ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
Taeniophallus affinis ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ X ✓ ✓ X 

Tropidodryas serra ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ X X X 
Xenodon neuwiedii ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 

 

 
 
 
 
 



 228 

Tabela 3. Resultados do teste T (valores de T e p) para o dimorfismo sexual do número de 

escamas ventrais (VE) em Tachymenini, utilizado na codificação do caráter 11. Outras 

variáveis testadas: SC. subcaudais; CRC. comprimento rostro-cloacal; CC. comprimento da 

cauda; CCab. comprimento da cabeça (em milímetros). Médias dos valores apresentadas para 

machos e fêmeas. N = número de espécimes utilizados. 

 

Espécie  VE SC CRC CC Ccab 
Gomesophis 
brasiliensis 

Média 
machos 

133 (N=7) 34 (N=7) 297 (N=6) 62.8 (N=5) 12.62 (N=3) 

Média 
fêmeas 

128 (N=11) 34 
(N=11) 

290 (N=9) 53.78 
(N=9) 

13.22 (N=6) 

T -2.418 -0.027 0.334 1.540 -0.453 
p 0.028 0.978 0.743 0.150 0.664 

Pseudotomodon 
trigonatus 

Média 
machos 

148 (N=25) 43 
(N=23) 

375.91 
(N=22) 

67.59 
(N=22) 

17.445 (N=15) 

Média 
fêmeas 

145 (N=23) 38 
(N=20) 

319.53 
(N=17) 

50.6 
(N=15) 

15.179 (N=12) 

T -1.792 -5.16 -3.129 -5.164 3.580 
p 0.079 6.68E-06 0.003 9.76E-06 0.001 

Tachymenis 
affinis 

Média 
machos 

1446 (N=8) 56 (N=9) 369.1(N=8) 102.1 
(N=8) 

- 

Média 
fêmeas 

144 (N=7) 58 (N=7) 368.33 
(N=6) 

97.58 
(N=6) 

- 

T -0.98858 0.559 -0.045 -0.738 - 
p 0.34091 0.580 0.965 0.475 - 

Tachymenis 
chilensis chilensis 

Média 
machos 

155(N=42) 47(N=32) 441.74(N=
34) 

88.74(N=2
7) 

18.19(N=27) 

Média 
fêmeas 

148(N=29) 41(N=25) 375.1 
(N=28) 

70.9 
(N=26) 

17.05(N=27) 

T 5.039 5.611 4.273 5.894 2.026 
p 3.596E-06 6/768E-7 7.010E-05 3.003E-07 0.048 

Tachymenis 
chilensis 

coronellina 

Média 
machos 

150(N=14) 46(N=12) 407(N=11) 85.9(N=9) 17.09(N=10) 

Média 
fêmeas 

147(N=9) 40(N=9) 360(N=8) 67.4(N=8) 16.5(N=5) 

T -1.246 -4.587 1.610 3.315 0.458 
p 0.226 2.01E-04 0.125 0.005 0.655 

Tachymenis 
peruviana 

Média 
machos 

147 (N=40) 48 
(N=39) 

409 (N=48) 86.5 
(N=45) 

19.6(N=36) 

Média 
fêmeas 

142 (N=81) 58 
(N=58) 

343 (N=61) 66 (N=54) 19.1(N=48) 

T -4.006 -8.110 -4.720 -8.008 -0.85 
p 0.001 1.75E-12 7.189E-06 2.584E-12 0.39 

Thamnodynastes 
almae 

Média 
machos 

150(N=160) 68(N=15) 402.91(N=
11) 

126.55(N=
11) 

20.648(N=11) 

Média 
fêmeas 

147(N=22) 59(N=19) 435.9 
(N=18) 

114.3 
(N=16) 

22.6 (N=15) 

T -2.253 -7.106 1.453 -1.783 2.252 
p 0.030 4.62E-08 0.158 0.087 0.034 
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Espécie  VE SC CRC CC Ccab 
Thamnodynastes 

chaquensis 
Média 
machos 

145(N=17) 65(N=15) 452.3 
(N=26) 

126.2 
(N=24) 

22.5(N=18) 

Média 
fêmeas 

142(N=16) 55(N=16) 412.7 
(N=22) 

102.7 
(N=20) 

22.78(N=16) 

T 1.967 -5.366 2.281 4.254 -0.313 
p 0.058 9.18E-06 0.027 0.000 0.757 

Thamnodynastes 
dixoni 

Média 
machos 

153(N=30) 66(N=25) 412.89 
(N=27) 

121(N=23) 18.56(N=26) 

Média 
fêmeas 

147(N=23) 63(N=21) 364.41 
(N=22) 

105.3 
(N=21) 

18.42(N=21) 

T 6.307 2.323 2.617 2.774 0.228 
p 6.751E-08 0.025 0.011 0.008 0.820 

Thamnodynastes 
gambotensis 

Média 
machos 

155(N=26) 69 
(N=19) 

393.6 
(N=25) 

113.1 
(N=22) 

18.6(N=24) 

Média 
fêmeas 

148(N=34) 61(N=30) 375.9 
(N=33) 

101 
(N=27) 

19.04(N=30) 

T -7.025 -6.837 -0.919 -1.930 -0.544 
p 2.661E-09 1.44E-08 0.362 0.059 0.588 

Thamnodynastes 
hypoconia 

Média 
machos 

147 (N=42) 74 
(N=35) 

395.6 
(N=40) 

138 
(N=35) 

17.338 (N=29) 

(sul - sp1) Média 
fêmeas 

142 (N=36) 68 
(N=28) 

389.9 
(N=41) 

129.5 
(N=35) 

18.339 (N=33) 

T 5.019 5.030 0.434 1.669 -1.889 
p 3.328E-06 4.60E-06 0.665 0.100 0.064 

Thamnodynastes 
hypoconia 

Média 
machos 

156 (N=5) 76 (N=5) 508.33 
(N=3) 

161 (N=3) 19.72 (N=4) 

(norte - sp2) Média 
fêmeas 

151 (N=12) 68 
(N=12) 

419.11 
(N=9) 

130.33 
(N=9) 

18.32 (N=9) 

T 2.171 4.248 2.582 2.945 1.867 
p 0.046 0.001 0.027 0.015 0.089 

Thamnodynastes 
lanei 

Média 
machos 

148(N=11) 80(N=11) 372(N=11) 134.6 
(N=11) 

16.82(N=10) 

Média 
fêmeas 

141(N=16) 81(N=13) 365.3 
(N=15) 

141.67 
(N=15) 

16.21(N=14) 

T -3.703 0.768 -0.307 0.756 0.907 
p 0.001 0.450 0.762 0.457 0.374 

Thamnodynastes 
nattereri 

Média 
machos 

157(N=27) 74(N=27) 445.6 
(N=27) 

151.7 
(N=27) 

18.67 (N=23) 

Média 
fêmeas 

153(N=17) 67(N=16) 405.2 
(N=17) 

128.7 
(N=17) 

18.06 (N=12) 

T -2.766 -4.855 -1.467 -2.778 -0.734 
p 0.008 1.79E-05 0.150 0.008 0.468 

Thamnodynastes 
pallidus 

Média 
machos 

154(N=27) 91(N=25) 408.4 
(N=24) 

168.2 
(N=22) 

15.43(N=24) 

 Média 
fêmeas 

146(N=33) 86(N=31) 382.5 
(N=29) 

160.2 
(N=26) 

15.73(N=29) 

T 5.892 4.735 1.739 1.333 -0.603 
p 2.050E-07 1.62E-05 0.084 0.189 0.554 
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Espécie  VE SC CRC CC Ccab 
Thamnodynastes 

paraguanae 
 

Média 
machos 

147(N=12) 63(N=12) 381.2 
(N=11) 

104.45(N=
11) 

18.477(N=11) 

Média 
fêmeas 

140(N=13) 57(N=13) 355.9 
(N=9) 

100.5 
(N=8) 

17.72(N=10) 

T 2.611 3.326 0.829 0.426 0.799 
p 0.015 0.002 0.417 0.674 0.434 

Thamnodynastes 
phoenix 

 

Média 
machos 

144(N=28) 52(N=25) 338.8 
(N=26) 

79.8 
(N=24) 

16.52(N=26) 

Média 
fêmeas 

143(N=28) 49(N=27) 343.04 
(N=24) 

77.83 
(N=23) 

17.13(N=22) 

T -1.077 -2.650 0.240 -0.402 1.062 
p 0.286 0.010 0.812 0.690 0.294 

Thamnodynastes 
ramonriveroi 

 

Média 
machos 

148(N=12) 67(N=11) 375.56(N=
9) 

117(N=9) 17.44(N=9) 

Média 
fêmeas 

142(N=14) 63(N=11) 356.75(N=
12) 

107.3(N=1
0) 

17.41(N=12) 

T 4.774 1.386 1.352 1.384 0.049 
p 7.371E-05 0.180 0.192 0.184 0.961 

Thamnodynastes 
sertanejo 

 

Média 
machos 

159(N=18) 90(N=18) 574.06 
(N=18) 

218(N=17) 21.17(N=18) 

Média 
fêmeas 

145(N=16) 78(N=15) 527.13(N=
16) 

181(N=15) 21.97(N=15) 

T -12.955 -10.625 -2.156 -3.916 1.147 
p 2.84E-14 7.38E-12 0.039 0.000 0.260 

Thamnodynastes 
strigatus 

 

Média 
machos 

146(N=9) 64(N=9) 495.1(N=7) 143.1 
(N=7) 

25.97(N=7) 

Média 
fêmeas 

136(N=7) 56(N=6) 412.4(N=5) 109(N=4) 24.18(N=5) 

T -5.717 -2.761 -1.444 -2.526 -0.863 
p 5.33E-05 0.016 0.179 0.032 0.408 

Tomodon 
dorsatus 

 

Média 
macho 

139(N=10) 60(N=10) 421.9(N=9) 120.1 
(N=9) 

20.41(N=9) 

Média 
fêmeas 

141(N=7) 58(N=6) 433.86(N=
7) 

113.83(N=
6) 

24(N=7) 

T 0.925 -0.064 0.337 -0.426 2.61 
p 0.370 0.531 0.741 0.677 0.020 

Tomodon 
ocellatus 

Média 
machos 

140(N=15) 37(N=13) 403.6 
(N=16) 

69.5 
(N=15) 

17.8(N=13) 

Média 
fêmeas 

138(N=11) 31(N=11) 369.5 
(N=16) 

53.75 
(N=16) 

17.4 (N=9) 

T 1.903 6.560 1.479 4.036 -0.621 
p 0.068 1.34E-06 0.150 0.000 0.541 
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Tabela 4. Tabela comparativa dos principais caracteres de folidose, morfometria e de coloração das espécies da tribo Tachymenini. Espécies 

consideradas de acordo com as propostas taxonômicas dos itens 4.1 e 4.3 dos Resultados. N. Número de espécimes analisados. DO. Fileiras de 

escamas de dorsais; Qa. Presença (sim) ou ausência (não) de quilhas nas escamas dorsais (entre parênteses: número de fileiras de dorsais com 

quilha presente); CRC. comprimento rostro-cloacal máximo registrado (em milímetros); CC. comprimento da cauda máximo registrado (em 

milímetros); VE. Número de escamas ventrais; SC. Número de escamas subcaudais; PC. Número de escamas pré-oculares; SL. Supralabiais; IL. 
Infralabiais; max. Número de dentes maxilares pré-diastema; dent. Número de no dentário. linhas. Número de linhas ventrais longitudinais; 

ESC. Presença (sim) ou ausência (não) de escurecimento do padrão de coloração ventral, em direção à cloaca; M. dados para machos; F. Dados 

para fêmeas. * Dados de exemplares machos complementados pelas informações de Carreira & Lombardo (2008) e Franco et al. (2001); 

**Dados complementados pelas informações disponíveis em Franco et al. (2006); *** Dados complementados pelas informações disponíveis em 

Gonzalez et al.(2014).  
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Espécie DO Qa 
CRC CC VE SC 

PC SL IL max. dent. Linhas ESC 
M F M F M F M F 

Calamodontophis 
paucidens (N=5)* 

15-15-
15 não 317

* 
356

* 65* 68 124-
128* 

124-
137* 

32-
39* 

27-
39 1 7 7 ou 

8 6 a 8 
7 (em 

Amaral, 
1935) 

não não 

Calamodontophis 
ronaldoi (N=1)** 

15-15-
15 não - 318 - 55 - 126-

129 - 27-
32 1 7 7 

5 (8 em 
Franco et 
al., 2006) 

14 (18 em 
Franco et 
al., 2006) 

não não 

Dryophylax almae 
(N=46) 

19-19-
15 

sim 
(9 a 
15 ) 

624 525 185 139 146-
157 

141-
154 

64-
75 

55-
66 1 8 9 6 a 10 8 a 14 2 a 4 não 

Dryophylax 
chaquensis (N=63) 

19-19-
15 

sim 
(7 a 
15) 

577 501 170 136 136-
152 

135-
155 

55-
72 

48-
65 1 8 9 7 a 14 9 a 16 2 a 4 sim 

Dryophylax chimanta 
(N=13) 

17-17-
15 não 327 318 107 82 126-

134 
125-
132 

51-
61 

51-
61 

1 ou 
2 

7 ou 
8 9 8 a 12 10 a 16 2 sim 

Dryophylax 
corocoroensis (N=1) 

19-19-
15 não - 260 - 75 - 132 - 56 1 8 8 11 16 2 sim 

Dryophylax dixoni 
(N=53) 

19-19-
15 

sim 
(4 a 
13) 

523 525 155 163 147-
162 

141-
154 

53-
75 

58-
69 1 8 9 7 a 11 10 a 16 2 a 4 não 

Dryophylax duida 
(N=1) 

17-17-
15 não 455 - 101 - 130 - 56 - 1 8 9 - - 4 não 

Dryophylax 
gambotensis (N=61) 

19-19-
15 não 542 499 161 143 152-

160 
136-
156 

61-
75 

54-
73 1 7 ou 

8 9 6 a 10 10 a 15 2 a 4 
(até 5) não 

Dryophylax sp.1 
(N=90) 

19-19-
15 

sim 
(7 a 
17) 

543 522 182 167 138-
157 

134-
152 

60-
87 

61-
78 1 8 9 8 a 15 10 a 23 2 a 4 não 

Dryophylax sp.2 
(N=18) 

19-19-
15 

sim 
(7 a 
13) 

532 520 176 163 150-
159 

145-
159 

73-
80 

62-
73 1 8 9 7 a 12 9 a 13 4 a 6 não 

Dryophylax 
marahuaquensis (N=1) 

19-19-
15 não - 307 - 94 - 135 - 61 1 8 ou 

9 9 12 17 2 sim 

Dryophylax nattereri 
(N=46) 

19-19-
15 

sim 
(7 a 
17) 

649 495 209 137 147-
167 

148-
161 

61-
83 

60-
74 1 8 9 8 a 16 12 a 21 2 a 4 sim/não 
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Espécie DO Qa CRC CC VE SC PC SL IL max. dent. Linhas ESC 
   M F M F M F M F        

Dryophylax 
paraguanae (N=32) 

19-19-
15 

sim 
(3 a 
15) 

485 550 125 160 137-
157 

132-
152 

55-
72 

53-
65 1 8 9 6 a 11 10 a 16 2 a 4 sim 

Dryophylax phoenix 
(N=176) 

19-19-
15 não 495 470 136 118 133-

159 
133-
155 

45-
66 

40-
60 1 8 9 5 a 10 7 a 14 2 a 4 sim 

Dryophylax 
ramonriveroi (N=31) 

19-19-
15 não 460 472 141 155 142-

155 
138-
151 

59-
77 

52-
71 1 8 9 8 a 14 12 a 16 5 não 

Dryophylax yavi (N=3) 19-19-
15 não - 260 - 80 - 130-

131 - 58-
61 

1 ou 
2 8 9 ou 

10 8 10 a 12 2 sim 

Gen. Nov. 1 affinis 
(N=16) 

17-17-
15 não 436 400 129 107 142-

153 
141-
149 

48-
64 

52-
65 1 8 9 7 a 13 10 a 16 

faixas 
finas 
não 

contínu
as 

sim 

Gen. Nov. 2 orestes 
(N=10) 

17-17-
15 não 551 428 98 67 150-

161 
133-
151 

41-
47 

31-
42 2 7 7 ou 

8 8 a 11 12 a 19 não sim/não 

Gomesophis 
brasiliensis (N=18)*** 

17-17-
15 não 520 524 95 83 127-

151 
117-
144 

34-
49 

22-
42 1 8 9 

8 a 11 
(13 a 15 

em 
Gonzalez 

et al., 
2014) 

10 a 17 (18 
a 23 em 

Gonzalez 
et al., 
2014) 

até 2 não 

Mesostes rutilus 
(N=10) 

19-19-
15 não 477 414 190 142 127-

135 
115-
132 

68-
79 

65-
69 1 8 10 8 a 14 12 a 16 2 sim 

Mesostes strigatus 
(N=42) 

19-19-
15 não 796 625 211 159 133-

157 
130-
147 

53-
72 

47-
71 

1 ou 
2 8 9 6 a 12 9 a 14 2 a 4 

(até 5) sim/não 

Ptychophis 
flavovirgatus 

(N=4)*** 

17-17-
15 

sim 
(15 a 
17) 

485 425 165 145 123-
137 

114-
136 

50-
58 

48-
61 

1 ou 
2 8 10 

10 a 12 
(16 a 20 

em 
Gonzalez 

et al., 
2014) 

12 a 14 (18 
a 27 em 

Gonzalez 
et al., 
2014) 

não sim 

Tachymenis attenuata 
(N=11) 

19-19-
15 não 524 484 183 140 145-

160 
147-
154 

59-
75 

63-
65 

1 ou 
2 8 9 8 a 15 11 a 16 não sim 

Tachymenis chilensis 
(N=102) 

19-19-
15 não 536 580 117 93 141-

172 
138-
160 

40-
56 

34-
51 2 7 9 4 a 7 6 a 14 não sim/não 
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Espécie DO Qa CRC CC VE SC PC SL IL max. dent. Linhas ESC 
   M F M F M F M F        

Tachymenis ocellata 
(N=42) 

19-19-
15 ou 

17 
não 513 577 86 94 133-

146 
132-
144 

34-
40 

28-
36 1 7 9 3 a 6 6 a 14 não não 

Tachymenis peruviana 
(N=156) 

19-19-
15 não 729 520 128 90 135-

165 
133-
157 

38-
55 

38-
56 1 8 9 5 a 10 8 a 14 

faixas 
não 

contínu
as 

sim/não 

Tachymenis tarmensis 
(N=3) 

19-19-
15 ou 

13 
não 321 310 114 83 154 135-

142 58 53-
55 1 8 8 ou 

9 6 a 12 10 não sim 

Tachymenis trigonata 
(N=57) 

17-17-
15 não 622 356 105 62 137-

165 
137-
154 

36-
50 

34-
44 

1 ou 
2 8 9 5 a 9 8 a 12 não não 

Thamnodynastes lanei 
(N=29) 

17-17-
15 

sim 
(11 a 
13) 

438 431 158 176 137-
158 

135-
154 

73-
87 

75-
88 2 8 9 8 a 12 10 a 18 2 a 4 não 

Thamnodynastes 
longicaudus (N=10) 

19-19-
13 não 416 - 221 - 133-

147 142 102-
109 100 2 8 9 ou 

10 8 a 12 14 a 19 2 a 6 não 

Thamnodynastes 
pallidus (N=76) 

17-17-
13 ou 

11 
não 520 451 222 190 145-

164 
136-
161 

80-
101 

79-
95 1 8 9 9 a 16 14 a 22 4 não 

Thamnodyanstes 
sertanejo (N=39) 

17-17-
11 ou 

13 
não 665 655 272 231 152-

167 
140-
151 

84-
98 

74-
84 2 8 9 7 a 12 10 a 16 não não 

Tomodon dorsatus 
(N=21) 

17-17-
15 não 510 565 161 168 132-

149 
132-
145 

51-
70 

53-
70 1 7 8 ou 

9 

1 a 4 (0 a 
5 em 

Cechin, 
1989) 

6 a 12 não sim/não 
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Figura 39. Árvore de máxima credibilidade obtida pela Análise Filogenética 

Bayesiana dos dados moleculares (genes mitocondriais e nucleares) concatenados da 

tribo Tachymenini. Números nos ramos representam os valores da probabilidade 

posterior. Terminais da tribo Tachymenini estão colapsados para ilustrar o grupo 

externo. 
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Figura 40. Árvore de máxima credibilidade obtida pela Análise Filogenética 

Bayesiana dos dados moleculares (nucleares e mitocondriais) e morfológicos 

combinados da tribo Tachymenini. Valores acima dos ramos (em preto) representam a 

probabilidade posterior; valores abaixo dos ramos (em vermelho) representam o 

suporte de Bootstrap dos mesmos clados recuperados na análise de Máxima 

Verossimilhança de dados combinados (Apêndice 6). Clados marcados com * 

indicam os não recuperados na análise de Máxima Verossimilhança. 
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Figura 41. Consenso estrito das árvores mais parcimoniosas obtido pela Análise Filogenética 

de Máxima Parcimônia da tribo Tachymenini, utilizando os dados moleculares e 

morfológicos combinados. Valores nos ramos indicam os suportes de Bootstrap (somente 

plotados os valores maiores de 70).  









Figura 44. Gráficos de caixas (Boxplot) para o número de escamas ventrais e subcaudais em machos 
e fêmeas de Thamnodynastes nattereri, separados de acordo com os clados recuperados nas análises 
filogenéticas. NE. clado da região Nordeste do Brasil; SE. clado da região Sudeste; sul. clado da 
região Sul.
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Figura 53. Padrão geral de coloração e do hemipênis de Tachymenis chilensis 
coronellina: A. vista dorsal e B. ventral do exemplar MZUSP 4147 (CRC=370 
mm); C. face sulcada (esquerda) e assulcada (direita) do hemipênis do exemplar 
MZUSP 4122. Escala (C) = 1 mm. 
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