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RESUMO 
Devido à atual crise da biodiversidade e à falta de recursos destinados à conservação, as 
espécies ameaçadas devem ser diferenciadas umas das outras para que aquelas sob 
maior risco possam receber atenção antes. Dentro de uma mesma linhagem, as espécies 
terão diferentes importâncias relativas para a conservação da diversidade evolutiva e 
ecológica, atual e passada. Propomos aqui uma nova abordagem ao criar um índice de 
priorização (PI) que possa ser utilizado em grupos monofiléticos, e que considere 
conjuntamente características de história de vida, singularidade ecológica e grau de 
distinção filogenética. Nossa linhagem modelo foi a tribo Pseudoboini, um grupo de 
serpentes neotropicais para o qual compilamos informações disponíveis na  literatura, 
informações fornecidas por outros pesquisadores e dados originais coletados em 
coleções científicas. Para criar o PI combinamos três diferentes índices: vulnerabilidade 
à extinção (IVE), singularidade ecológica (EO) e grau de distinção filogenética (PD). O 
IVE foi calculado a partir da média do ranqueamento das espécies de acordo com sete 
fatores que afetam a sobrevivência das populações de serpentes (tamanho corporal, 
fecundidade média, amplitude alimentar, distribuição geográfica, amplitude de 
utilização de habitats, amplitude altitudinal e habilidade de persistir em ambientes 
alterados). O EO considera a distância absoluta do fenótipo de uma determinada espécie 
em relação ao fenótipo mais comum na linhagem (calculado para tamanho corporal, 
fecundidade média, amplitude alimentar e amplitude de utilização de habitats). Já o PD 
considera o quão relictual uma determinada espécie é. Houve uma grande variação em 
relação aos dados biológicos dos pseudoboine. O IVE foi uniformemente distribuído 
por toda a Tribo e Oxyrhopus petola apresentou o menor IVE. As espécies com maior 
IVE foram: Clelia langeri, Pseudoboa martinsi, Siphlophis compressus, Clelia hussami 
e Clelia scytalina. Phimophis iglesiasi, que parece ser a espécie irmã de todos os 
pseuboíneos, apresentou o maior PD. Exceto por Clelia errabunda, Oxyrhopus doliatus, 
e Phimophis chui, a maior parte das espécies apresentou valores baixos de EO. O menor 
PI foi apresentado pela espécie Oxyrhopus melanogenys e encontramos os maiores 
valores de PI para as espécies Phimophis iglesiasi,  Clelia hussami, P. chui, C. langeri, 
e C. scytalina. Apenas duas espécies que apresentaram altos valores de IVE neste 
estudo estão presentes em listas vermelhas (Clelia langeri e Siphlophis longicaudatus), 
além de outras cinco espécies de pseudoboíneos. Desta forma, futuras avaliações de 
risco de extinção devem prestar especial atenção a todas estas espécies. Além disso, 
espécies que apresentaram altos valores de IVE também apresentaram alto grau de 
distinção filogenética, o que reforça a necessidade de conservação de espécies mais 
relictuais. Representantes de quase todos os clados dos pseudoboíneos estão presentes 
entre as 10 espécies com maiores valores de PI, maximizando a diversidade filogenética 
dos táxons priorizados. Apesar de não ser possível comparar valores obtidos em estudos 
com diferentes linhagens (os índices gerados são clado-específicos), quando esta 
abordagem for aplicada a grupos mais inclusivos  de organismos (e.g., famílias e 
subfamílias), poderá haver uma melhora na qualidade dos processos de priorização.  
 
Palavras-chave: Pseudoboini, índice de priorização, singularidade ecológica, distinção 
filogenética.  
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ABSTRACT 
Given the present biodiversity crisis and the lack of available resources, threatened 
species must be differentiated from each other so that those at higher risk can be 
attended first. Within lineages, species differ in their need for conservation action and in 
their relative importance for conserving current and ancient ecological and evolutionary 
diversity. We here propose a new approach to create a priority index (PI) for species 
within monophyletic groups, by combining life history traits, ecological singularity, and 
phylogenetic distinctness. Our model lineage was the tribe Pseudoboini, a group of 
Neotropical snakes for which we gathered literature data, unpublished observations 
provided by other researchers, as well as original data from museums specimens. To 
create the PI, we combined three different indices: vulnerability to extinction (IVE), 
ecological oddity (EO) and phylogenetic distinctness (PD). IVE was calculated by 
ranking species according to a combination of six factors known to affect snake 
population survival (body size, mean fecundity, dietary breadth, geographic distribution, 
altitudinal range, and ability to persist in altered habitats). Ecological oddity, which 
takes into account the distance of a given trait of a given species in relation to the 
lineage mean for that trait, was calculated for four characters (body size, mean 
fecundity, habitat breadth, and dietary breadth), and PD takes into account how relictual 
a given species is. There was a great amount of variation in the biological variables 
among pseudoboines. IVE was evenly distributed across the Tribe. Oxyrhopus petola 
presented the lowest IVE and Clelia langeri the highest. Besides the latter, five 
additional species showed high IVEs: Pseudoboa serrana, Clelia scytalina, Clelia 
hussami, Siphlophis compressus, and Pseudoboa martinsi. Phimophis iglesiasi, which 
seems to be the sister species of all pseudoboines, showed the highest PD. Except for 
Clelia errabunda, Oxyrhopus doliatus, and Phimophis chui, most species presented low 
EO values. The lowest PI was obtained for Oxyrhopus melanogenys and the highest for 
Phimophis iglesiasi. Besides the latter, Clelia hussami, P. chui, C. langeri, and C. 
scytalina also presented high PIs. Only two species with high IVE in our study are 
included in red lists (Clelia langeri and Siphlophis longicaudatus), and five additional 
species appeared with high IVEs; thus, all these species should receive special attention 
in future assessments of extinction risk. Species with higher vulnerability to extinction 
were also those with higher phylogenetic distinctness, reinforcing the importance of 
conserving relictual species. Representatives from almost all clades within the 
pseudoboines are listed amongst the ten higher PI values, what maximizes the 
phylogenetic diversity of the prioritized taxa. Although it is not possible to compare 
values obtained in studies with different lineages (the indices generated are clade-
specific), when extended to more inclusive lineages within a group of organisms (e.g., 
subfamilies, families) this approach might enhance the quality of future prioritization 
processes. 
 

Keywords: Pseudoboini, priority index, ecological oddity, phylogenetic 
distinctness. 
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INTRODUÇÃO GERAL 
 

Um dos principais desafios para a conservação da biodiversidade consiste em 

prever o declínio de uma espécie com base em sua vulnerabilidade à extinção, buscando 

aumentar suas perspectivas de sobrevivência (Caughley 1994, Regan et al. 2004). A 

partir de informações sobre a biologia das espécies, bem como das ameaças às quais 

estão sujeitas, são criadas as listas de espécies ameaçadas, cujos objetivos incluem 

chamar a atenção para espécies com maior risco de extinção, ressaltar os fatores que 

podem levar as populações ao declínio e fornecer subsídios para direcionar programas 

de conservação (Mace & Lande 1991, Collar 1996).  

Devido à atual crise da biodiversidade e à falta de recursos destinados à 

conservação (Brooks et al. 2002), as espécies ameaçadas devem ser diferenciadas umas 

das outras para que aquelas sob maior risco possam receber atenção antes. Desta forma, 

é necessário priorizar os esforços de conservação (Pimm et al. 1998, Wilson et al. 

2006), o que Vane-Wright e colaboradores (1991) chamaram de “a agonia da escolha” 

(“agony of choice”). A partir de informações sobre níveis de ameaça, endemismo e 

riqueza de espécies já foram identificadas algumas áreas prioritárias para a conservação 

(e.g. Hotspots da Biodiversidade, Mittermeier et al. 1998, Myers et al. 2000; áreas 

prioritárias para conservação, MMA 2007), e há uma crescente preocupação em relação 

às espécies (e.g. Stattersfield et al. 1998, Redding et al. 2010, Machado et al. 2008).  

As espécies enfrentam diferentes riscos de extinção em vista de seus atributos, tais 

como distribuição geográfica, necessidades em relação à qualidade de seu habitat e 

tamanho populacional. A destruição dos habitats é a principal causa da extinção de 

espécies (Pimm et al. 1995, IUCN 2009), mas a vulnerabilidade destas à extinção pode 

também estar relacionada a características próprias de sua história natural (e.g., 

McKinney 1997, Purvis et al. 2000). Os fatores intrínsecos mais frequentemente 

considerados incluem especializações ecológicas (e.g., em dieta ou habitats; McKinney 

1997), distribuição geográfica restrita (Rabinowitz et al. 1986, Dodd 1993, Purvis et al. 

2000, Cardillo et al. 2008) e atributos de história de vida que diminuem a taxa com a 

qual novos indivíduos são recrutados nas populações (e.g., maturação sexual tardia, 

pequeno tamanho da ninhada, grande tamanho do corpo, entre outros; para revisões veja 

McKinney 1997, Purvis et al. 2000).  

O sistema de classificação de vulnerabilidade à extinção de espécies mais utilizado 

é o da IUCN. Este sistema se baseia em regras e utiliza critérios quantitativos que têm 
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como base princípios da biologia de populações, como tamanho e crescimento 

populacional, qualidade do habitat e estimativas do risco de extinção em tempo definido 

(IUCN 2001). Além do sistema da IUCN, índices baseados em pontuações criados com 

base em características intrínsecas e extrínsecas que afetam a vulnerabilidade à extinção 

das espécies também podem ser utilizados para avaliar o risco à extinção de uma 

espécie. A partir de pontuações atribuídas a cada espécie podem ser criados rankings de 

prioridade para a conservação (e.g., Millsap et al. 1990, Filippi & Luiselli 2000, França 

& Araújo 2006, Santos et al. 2007). Tais rankings podem ser úteis pois além de permitir 

que os táxons sejam comparados de forma mais objetiva (Millsap et al. 1990, Todd & 

Burgman 1998), as variáveis podem ser facilmente definidas e os resultados são fáceis 

de interpretar (Beissinger et al. 2000).  

Quando consideramos espécies de uma mesma linhagem, podemos quantificar a 

biodiversidade a partir da diversidade de caracteres (Faith 1992, Purvis & Hector 2000), 

por meio de sua “singularidade ecológica” (ecological oddity), sendo o grau de 

singularidade definido como a distância absoluta do fenótipo de uma determinada 

espécie em relação ao fenótipo mais comum na linhagem (Redding et al. 2010). Desta 

forma, quanto mais distinta uma espécie é em relação às outras espécies de uma 

linhagem, maior sua singularidade ecológica.  

Já foi também proposto que o cálculo da biodiversidade (May 1990) deveria 

considerar a representação da história evolutiva de um grupo (Faith 1992, 2002), 

supondo que esta medida representaria a diversidade de características relictuais. Assim, 

o grau de distinção de uma espécie seria inversamente proporcional à sua proximidade 

às demais espécies de uma linhagem e ao número relativo de espécies próximas (Owens 

& Bennett 2000; para diferentes abordagens veja May 1990, Vane-Wright et al. 1991, 

Heard & Mooers 2000, Mace et al. 2003, Forest et al. 2007, Steel et al. 2007). O grau de 

“distinção filogenética” é uma das métricas desenvolvidas para quantificar a história 

evolutiva de um grupo (PD do inglês phylogenetic distinctness; May 1990, Vane-

Wright et al. 1991): quanto mais relictual é uma espécie, maior seu PD.  

Em virtude das serpentes serem pouco evidentes na natureza (Santos et al. 2006) e 

da escassez de estudos populacionais de longo prazo para a grande maioria das espécies 

(Parker & Plummer 1987), seus declínios são difíceis de serem observados, tornando 

métodos de determinação do estado de conservação e estratégias de manejo difíceis de 

serem colocados em prática (Dodd 1993). Já foram identificadas algumas características 

que tendem a tornar as serpentes mais vulneráveis à extinção. Por exemplo, espécies 
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que apresentam caça por espreita e ausência de combate entre machos (Reed & Shine 

2002, Webb et al. 2002), espécies com distribuições geográficas restritas (Filippi & 

Luiselli 2000, França & Araújo 2006, Reading et al. 2010), espécies visadas pelo tráfico 

ilegal (Filippi & Luiselli 2000) e aquelas com algum grau de especialização ecológica 

e/ou baixa fecundidade (Foufopoulos & Ives 1999, Santos et al. 2007, Segura et al. 

2007). Alguns autores sugerem ainda que os répteis seriam mais sensíveis a mudanças 

no habitat quando comparados a outros grupos de vertebrados (Reed & Shine 2002, 

Santos et al. 2006, 2007). 

 

OBJETIVOS 

Em virtude das diferenças morfológicas e de história de vida entre as espécies de 

uma mesma linhagem, esperamos que estas difiram em relação às ameaças às quais 

estão sujeitas, bem como em sua vulnerabilidade à extinção, sua singularidade ecológica 

e distinção filogenética. Assim, dentro de uma mesma linhagem, certamente existem 

diferenças na necessidade de conservação das diferentes espécies. De forma semelhante, 

diferentes espécies de uma mesma linhagem terão diferentes importâncias relativas para 

a conservação da diversidade evolutiva e ecológica, atual e passada. Esta dissertação é 

composta por um artigo a ser submetido a uma revista da área de conservação no qual 

criamos um índice de priorização para ser utilizado dentro de grupos monofiléticos, 

considerando conjuntamente a vulnerabilidade à extinção das espécies, sua 

singularidade ecológica e seu grau de distinção filogenética. Para tanto, utilizamos uma 

linhagem neotropical de serpentes (a tribo Pseudoboini) que apresenta grande 

diversidade biológica (ver abaixo). Esperamos que esta nova abordagem auxilie os 

esforços de conservação de grupos monofiléticos, diminuindo a “agonia da escolha” 

(Vane-Wright et al. 1991). Ao final da dissertação, apresentamos uma conclusão geral 

com as implicações dos resultados obtidos e direcionamentos para estudos futuros.  

 

GRUPO DE ESTUDO 

A tribo Pseudoboini (família Dipsadidae, subfamília Xenodontinae, sensu Zaher et 

al. 2009) é composta por serpentes de médio a grande porte (Pizzatto & Marques 2002, 

Scott Jr. et al. 2006) e compreende 47 espécies distribuídas em nove gêneros (Boiruna, 

Clelia, Drepanoides, Mussurana, Oxyrhopus, Phimophis, Pseudoboa, Rhachidelus e 

Siphlophis). Ocorre em grande parte dos neotrópicos, desde o México até a  Argentina  

(Jenner & Downling 1985, Ferrarezi 1994, Uetz 2007), com 34 espécies no Brasil (SBH 
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2009).  A maior parte dos pseudoboine se alimenta de lagartos e pequenos mamíferos,  

mas também existem espécies especialistas em diferentes itens alimentares (e.g., 

lagartos, Siphlophis spp., Pseudoboa nigra; ovos de squamata, Drepanoides anomalus; 

e ovos de aves, Rhachidelus brazili; Cunha & Nascimento 1978, 1993, Vitt & Vangilder 

1983, Andrade & Silvano 1996, Martins & Oliveira, 1998, Prudente et al. 1998, 

Marques et al. 2001, Lema & Pinto 2002, Marques et al. 2005, Orofino et al. 2010, 

O.A.V. Marques, com. pess.).  Além disso, a Tribo é composta por espécies 

predominantemente terrestres (e.g., Clelia spp. e Boiruna spp.), mas também existem 

espécies semi arborícolas (e.g., Drepanoides anomalus e Siphlophis cervinus) e semi 

fossoriais (e.g., Phimophis spp.; Cunha & Nascimento 1978, 1993, Martins & Oliveira 

1998, Marques et al. 2001, Argôlo 2004, Marques et al. 2005). Esta diversidade 

ecológica encontrada no grupo faz com que este seja um bom modelo de estudo para o 

objetivo aqui proposto.  
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CONCLUSÃO GERAL 
 

Embora tenhamos acumulado uma grande quantidade de informações sobre os 

pseudoboíneos (por meio de exame de exemplares de coleções, levantamento 

bibliográfico e consulta a especialistas), ainda existem espécies praticamente 

desconhecidas. Por exemplo, não foi possível encontrar informações sobre a biologia de 

três espécies (Oxyrhopus erdisii, O. fitzingeri e O. marcapatae) e os dados disponíveis 

para outras (Clelia equatoriana, C. errabunda, Oxyrhopus doliatus e Phimophis 

scriptorcibatus) são ainda muito escassos , o que praticamente inviabiliza avaliações de 

risco de extinção. 

Nossos resultados indicam que a tribo Pseudoboini compreende de fato um grupo 

ecologicamente diverso, com espécies de pequeno a grande porte, fecundidade 

relativamente baixa, alto grau de especialização em diferentes itens alimentares e ampla 

distribuição geográfica. Apenas cinco espécies estão presentes em listas vermelhas: três 

no Rio Grande do Sul (Clelia plumbea, Vulnerável; Pseudoboa haasi, Vulnerável, e 

Siphlophis longicaudatus, Ameaçada; Marques et al. 2002), uma em São Paulo 

(Mussurana montana, Vulnerável; São Paulo 2008), e uma na lista vermelha nacional 

da Bolívia (Clelia langeri, Vulnerável; Baudoin 2010). 

Ainda que tenhamos encontrado uma grande diversidade de características de 

história de vida na Tribo estudada, dois terços das espécies apresentaram valores 

relativamente baixos de singularidade ecológica. Apenas as espécies Clelia errabunda, 

Oxyrhopus doliatus e Phimophis chui apresentaram alto grau de singularidade 

ecológica. No entanto, o índice de vulnerabilidade à extinção (IVE) e o grau de 

distinção filogenética (PD) foram mais uniformemente distribuídos (exceto pelas 

espécies Clelia langeri, IVE = 27.4, e Phimophis iglesiasi, PD = 10.0). Além disso, as 

espécies que apresentaram altos valores de PD também apresentaram altos valores de 

IVE, o que reforça a importância da conservação de espécies mais relictuais. As 

espécies que apresentaram maiores índices de priorização (PI) foram: Phimophis 

iglesiasi, Clelia hussami, P. chui, C. langeri e C. scytalina.  

Na atual “era da extnção” somos confrontados com a agonia da escolha (Vane-

Wright et al. 1991), tendo que decidir quais espécies serão salvas e quais serão perdidas 

(Heard & Mooers 2000, Posadas et al. 2001). Visando auxiliar na priorização de 

espécies, a abordagem aqui utilizada considera não só a vulnerabilidade à extinção das 

espécies da linhagem estudada (e.g., Filippi & Luiselli 2000, França & Araújo 2006), 
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como também sua história evolutiva (e.g., May 1990, Vane-Wright et al. 1991) e seu 

grau de singularidade ecológica (c.f. Redding et al. 2010). Apesar de não ser possível 

comparar valores entre estudos com diferentes linhagens (os índices gerados são 

específicos a cada linhagem), quando for aplicada a grupos mais inclusivos  de 

organismos (e.g., famílias e subfamílias), esta abordagem poderá melhorar a qualidade 

dos processos de priorização. 
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