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Resumo 

 

Dentre os táxons de serpentes distribuídos ao longo da Mata Atlântica, os 

Scolecophidia permanecem como um dos mais caóticos quanto à taxonomia. Das três 

famílias de Scolecophidia, Typhlopidae é a mais diversa com 265 espécies confinadas 

nas partes mais quentes do mundo e com mais de 70% pertencendo ao gênero Typhlops. 

O maior problema taxonômico e filogenético das espécies de Typhlops brasileiras, 

parece estar entre aquelas ocorrentes na Mata Atlântica: Typhlops brongersmianus e 

Typhlops paucisquamus, tendo em vista o baixo número de exemplares utilizados para a 

descrição desta última e a grande similaridade quanto à folidose entre essas espécies em 

simpatria. Assim sendo, este estudo teve como objetivo revisar taxonomicamente e 

propor a filogenia para as espécies de serpentes da família Typhlopidae ocorrentes na 

Mata Atlântica brasileira, tratadas pela literatura como T. brongersmianus e T. 

paucisquamus, utilizando caracteres merísticos e morfométricos, com o auxílio de 

análise estatística univariada e multivariada, além de buscas heurísticas por árvores 

filogenéticas mais parcimoniosas. Com base nas análises dos dados merísticos e 

morfométricos, comparados aos descritos pela literatura, foram identificadas três 

espécies na amostra: T. brongersmianus, T. paucisquamus e T. amoipira, ampliando 

significativamente a distribuição geográfica das duas últimas, além da designação de 

novos caracteres distintivos entre as espécies analisadas. Também foi revelada a 

existência de um monofiletismo envolvendo as espécies T. amoipira, T. brongersmianus 

e T. paucisuquamus, sendo que estas duas últimas formam uma topologia de um grupo-

irmão mais estreitamente relacionado dentro deste cladograma. 

Palavras-chave: Typhlops brongersmianus, Typhlops paucisquamus, Typhlops 

amoipira, Taxonomia, Filogenia, Mata Atlântica. 

 



 
 
INTRODUÇÃO GERAL  

 

A Mata Atlântica brasileira é um dos hotspots em biodiversidade mais ameaçados no 

mundo. Sua extensão original se dava ao longo de toda a costa leste do Brasil por cerca de 

5.500 km, desde o Estado do Rio Grande do Norte ao Estado do Rio Grande do Sul; 

entretanto esta floresta vem sendo devastada desde a colonização e sua área remanescente não 

excede 7,5% da área original (Myers et al. 2000). Na região Nordeste, ao norte da foz do Rio 

São Francisco, esta floresta já foi quase completamente substituída pela monocultura da cana 

de açúcar e pela criação de gado bovino (Rodrigues et al. 2002a).  

Os poucos remanescentes de Mata Atlântica que restaram são dispersos e 

relativamente pequenos, além de apresentarem diferentes níveis de perturbação (Rodrigues et 

al. 2002b). Apesar deste alto nível de fragmentação, várias novas espécies de anfíbios e de 

répteis foram e continuam sendo descritas para estas áreas, algumas resultantes de trabalhos 

recentes (Freire 1999; Ferrarezzi & Freire 2001; Rodrigues & Juncá 2002; Peixoto et al. 

2003; Freire et al. 2007; Freire et al. 2010).   

Estas e outras espécies de Squamata são endêmicas, embora algumas ocorrentes nesta 

área também possuam ampla distribuição geográfica, ocupando outros biomas como a 

Amazônia, Cerrado e mesmo nas Caatingas (Vanzolini 1988; Freire 1996). Um dos mais 

recentes levantamentos registrou para a Mata Atlântica 67 espécies de lagartos e anfisbenas 

(40 endêmicas) e 134 espécies de serpentes (Rodrigues 2005). Vanzolini (1988), com base em 

material depositado no Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo, já ressaltava a falta 

de estudos sobre a fauna de répteis da Mata Atlântica. Mais recentemente, Freire (2001) ainda 

destacou a escassez de informações sobre este bioma de tão ampla distribuição, com grande 

diversidade e alto nível de endemismo.  

Dentre os táxons de serpentes distribuídos ao longo da Mata Atlântica, os 

Scolecophidia permanecem como um dos mais intrigantes dentre as serpentes existentes 

(Rieppel et al. 2009). Este clado é considerado um grupo-irmão de todas as outras serpentes 

existentes (Alethinophidia) com base em evidências morfológicas e moleculares. Porém, as 

relações dentro deste táxon ainda permanecem contestáveis (Lee et al. 2007), pois esse grupo 

exibe uma mistura de características primitivas e derivadas que tem atraído a atenção tanto de 

sistematas quanto de anatomistas funcionais (Kley 2006; Kley & Brainerd 1999). 

Os Scolecophidia constituem um grupo monofilético e o mais basal das serpentes 

viventes, contudo as relações dentro deste clado permanecem contestáveis (Lee et al. 2007). 

Seus componentes são conhecidos como “cobras-cegas”, e apresentam corpo cilíndrico 
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brilhante e hábitos subterrâneos. Este táxon inclui três famílias que estão bem diagnosticadas 

(IN Den Boch & Inech 1994), conforme detalhamento a seguir. 

Anomalepididae Myers, 1967, que se diferencia dos outros tiflopídeos pela ausência 

de vestígios pélvicos e por ter os ossos pré-frontais estendidos posteriormente acima das 

órbitas, característica única dentre os Squamata. Além disso, apresenta dentes tanto no osso 

dentário quanto na mandíbula (In Den Boch & Inech 1994). Os quatro gêneros que a compõe 

(Anomalepis Jan, 1860; Helminthophis Peters, 1860; Liotyphlops Peters, 1881 e Typhlophis 

Fintzinger, 1843) apresentam 18 espécies com distribuição restrita às Américas Central e do 

Sul.  

Os representantes da família Leptotyphlopidae Stejneger, 1892, apresentam os ossos 

do crânio e mandíbula superior imóveis, além de dentes apenas no osso dentário. Os 12 

gêneros reconhecidos para esta família (Epacrophis Hedges, Adalsteinsson & Branch, 2009; 

Epictia Gray, 1845; Guinea Hedges, Adalsteinsson & Branch, 2009; Leptotyphlops Fitzinger, 

1843; Mitophis Hedges, Adalsteinsson & Branch, 2009; Myriopholis Hedges, Adalsteinsson 

& Branch 2009; Namibiana Hedges, Adalsteinsson & Branch 2009; Rena Baird & Girard, 

1853; Rhinoleptus Orejas-Miranda, Roux-Estève & Guibé, 1970; Siagonodon Peters, 1881; 

Tricheilostoma Jan, 1860; Tetracheilostoma Jan, 1861) ocorrem nas Américas, África e Ásia. 

Os Typhlopidae Jan, 1863, diferem dos Leptotyphlopidae por apresentar dentição e maxila 

móveis (McDowell 1974), fato que é compartilhado com Anomalepididae; no entanto, difere 

deste último por possuir vestígios pélvicos e não ter ossos pré-frontais se estendendo 

posteriormente sobre as órbitas. Inclui 11 gêneros (Acutotyphlops Wallach, 1995; 

Afrotyphlops Broadley & Wallach, 2009; Austrotyphlops Wallach, 2006; Cyclotyphlops In 

den Bosch & Ineich, 1994; Grypotyphlops Peters, 1881; Letheobia Cope, 1869; Megatyphlops 

Broadley & Wallach, 2009; Ramphotyphlops Fitzinger, 1843; Rhinotyphlops Fitzinger, 1843, 

Xenotyphlops Wallach & Ineich, 1996 e Typhlops Oppel, 1811) com respectivas espécies que 

se distribuem em todos os continentes. 

A família Typhlopidae é a mais diversa dentre os Scolecophidia, com 265 espécies 

confinadas nas partes mais quentes do mundo, com mais de 70% pertencendo ao gênero 

Typhlops (Uetz & Hallermann 2010). Porém, a ausência de caracteres taxonômicos usuais na 

família Typhlopidae tem sido uma barreira para o reconhecimento da biodiversidade neste 

grupo (Rabosky et al. 2004) . 

De acordo com Rodrigues & Juncá (2002), o gênero Typhlops ainda é pobremente 

conhecido, não havendo estudos orientados sobre relações filogenéticas. Sua revisão mais 

recente foi efetuada por Dixon & Hendricks (1979), baseando-se em dados morfológicos, a 



17 
 

 
 

partir dos quais foi reconhecida a existência de três grandes radiações de Typhlops nos 

Neotrópicos: (1) Arco do Grupo Caribenho, que inclui as espécies das Bahamas, Cuba, Ilhas 

Caimãs, Mesoamérica, Norte da América do Sul, Granada, Trinidad e Tobago, as quais 

apresentam uma escama nasal completamente dividida e a segunda e terceira supralabiais em 

contato com a pré-ocular; (2) Maior Radiação Antilhana, que inclui as espécies das Antilhas, 

com a escama nasal dividida completamente e apenas a terceira supralabial em contato com a 

pré-ocular; (3) O Grupo Sul-americano, representando aquelas espécies restritas à América do 

Sul com a escama nasal parcialmente dividida e a segunda e terceira supralabiais em contato 

com a pré-ocular.  

Dentre as espécies pertencentes ao Arco do Grupo Caribenho, Typhlops lehneri, Roux 

1926 é a única ocorrente na América do Sul e que concorda com as espécies centro-

americanas e antilhanas por possuir uma sutura dividindo completamente a escama nasal. 

Segundo Rodrigues (1991), esta espécie ocorre no extremo norte da Venezuela (Holótipo de 

El Pozon, Estado de Falcon) e apresenta um excelente padrão de distribuição de caráter e 

coerência geográfica. 

 Dixon & Hendricks (1979) reconheceram que o Grupo da América do Sul é o grupo 

“mais antigo” de Typhlops do hemisfério oeste, baseando-se em seu relacionamento com as 

espécies da África e na premissa básica de que este grupo irradiou-se em direção norte 

seguindo a fenda da Gondwana. Posteriormente, o Arco do Grupo Caribenho poderia estar 

envolvido com uma segunda invasão de Typhlops na América do Sul, depois da Maior 

Radiação Antilhana.  

Recentemente, algumas revisões e descrições de novas espécies pertencentes ao 

gênero Typlhops do Arco do Grupo Caribenho e da Maior Radiação Antilhana, foram 

efetuadas; todas elas baseando-se na morfologia, morfometria e padrão de cor, além da 

utilização de estatística descritiva.  

Mccranie & Wilson (2001) revalidaram Typhlops stadelmani Schmidt, 1936 (espécie 

ocorrente no noroeste de Cópan e sudoeste de Yoro, Honduras) retirando-a da sinonímia de 

Typhlops tenius Salvin, 1860 (ocorrente no México, Guatemala e Veracruz) designada na 

revisão de Dixon & Hendricks (1979). Neste trabalho os autores utilizaram 12 espécimes de 

Typhlops stadelmani e compararam com 21 exemplares de Typhlops tenius, demonstrando 

que mesmo com uma amostragem reduzida foi possível a identificação e revalidação da 

espécie T. stadelmani. 

Thomas & Hedges (2007) descreveram 11 novas espécies para as Índias Ocidentais: 

Hispaniola e Cuba. As diferenças diagnósticas na morfometria distinguiram todas as espécies, 



18 
 

 
 

mesmo com três pares destas sendo espécies crípticas. Com estes novos táxons descritos, são 

reconhecidas atualmente 40 espécies de Typhlops nas Índias Ocidentais, das quais todas são 

endêmicas para essa região.  

Townsend et al. (2008) efetuaram a descrição de Typhlops tycherus para uma 

montanha em Honduras baseando-se em apenas um exemplar. A partir da comparação com 

dados de outras espécies, eles afirmaram que esta é a maior espécie conhecida desse gênero e 

da família Typhlopidae ocorrente no México e na América Central. 

De acordo com a última revisão do gênero Typhlops para a América do Sul, efetuada 

por Dixon & Hendicks (1979), foram reconhecidas quatro espécies ocorrentes no Brasil: 

Typhlops reticulatus (Linnaeus, 1758); T. minuisquamus Dixon & Hendricks, 1979; T. 

brongersmianus Vanzolini, 1972; e T. paucisquamus Dixon & Hendricks, 1979. 

Posteriormente a esta revisão, foram descritas duas espécies para a região de dunas e restingas 

às margens do Rio São Francisco na Bahia: Typhlops amoipira Rodrigues & Juncá, 2002 e 

Typhlops yonenagae Rodrigues, 1991.  

 Typhlops reticulatus é predominantemente amazônica, com relatos de populações 

encontradas em Limoeiro do Norte, Ceará, em um enclave de floresta. Linnaeus não designou 

um holótipo na descrição desta espécie, porém Dixon & Hendricks (1979) designaram um 

neótipo coletado na região de Paramaribo, Suriname em 1939. Segundo estes autores, esta é 

uma espécie relativamente grande, com um comprimento total máximo de 522 mm (120 

espécimes examinados), número de fileiras de escamas dorsais variando de 20-20-20 (2%) a 

20-20-18 (98%) e distingue-se das outras espécies de Typhlops por ter um focinho branco e 

anel branco na cauda (Dixon & Hendricks 1979). Ocorre em simpatria com T. 

brongersmianus e T. minuisquamus na Amazônia Ocidental e nas Guianas; é totalmente 

simpátrico com T. minuisquamus no nordeste da Amazônia (Rodrigues 1991).  

Typhlops minuisquamus ocorre na Floresta Amazônica do Peru, Venezuela e Brasil; 

para a descrição desta espécie foram utilizados cinco exemplares encontrados na região de 

Mishana, Loreto, Peru. De acordo com Dixon & Hendricks (1979), são bicolores, com 152 a 

361 mm de tamanho total, 11 fileiras de escamas pigmentadas de preto, focinho branco com 

ou sem mancha preta na rostral e ausência de um anel colorido na cauda. Segundo estes 

autores, esta espécie é distinta das outras do Novo Mundo por ter redução nas fileiras de 

escamas de 20 a 14, 18 a 14 ou 18 a 12, não encontrada em nenhuma outra espécie no 

hemisfério ocidental e parece estar relacionada à T. reticulatus, exceto pela ausência de um 

anel levemente colorido na cauda. Os autores examinaram 12 espécimes (incluindo o 

holótipo) para descrever esta nova espécie. 
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Typhlops brongersmianus, uma das espécies estudadas neste trabalho, é comum na 

América do Sul e, embora descrita com base em um único espécime da Floresta Atlântica na 

Barra de Itaipe, Ilhéus, Bahia, ela também ocorre nos Cerrados centro–brasileiros e no Chaco 

argentino e paraguaio. Na Amazônia está presente em quase todos os hábitats onde é 

simpátrica com Typhlops reticulatus (Rodrigues 1991). Martins et al. (2010) ampliou a 

distribuição geográfica desta espécie para a Mata Atlântica do Espírito Santo, a partir do 

registro e diagnose de seis exemplares, e da ocorrência em Estados onde sua distribuição já 

havia sido detectada anteriormente (Minas Gerais e Rio de Janeiro). 

De acordo com Dixon & Hendricks (1979), T. brongersmianus apresenta fileiras de 

escamas ao redor do corpo sem redução em 96% dos espécimes, sendo 20-20-20 e raramente 

20-20-19 ou 20-20-18 (4%). Apresentam 195 - 287 escamas dorsais e da rostral até o espinho 

da cauda; focinho e cauda sempre sem anel ou mancha branca; focinho normalmente marrom 

ou levemente bege, podendo ser riscado com marrom escuro ao longo da margem de suas 

escamas; superfície ventral sempre amarelo-pálido ou amarelo-palha (algumas vezes 

escurecido pelo formol). O número total de escamas dorsais, contando da rostral ao espinho 

da cauda, é o caráter mais evidente e facilmente disponível que indica variação intra- e 

interpopulacional. O referido autor examinou 126 espécimes na América do Sul, inclusive o 

holótipo. 

Typhlops paucisquamus, a outra espécie objeto desse estudo, é endêmica do bioma 

Mata Atlântica do Nordeste do Brasil (Rodrigues & Junca 2002; Freire 2001), tendo sido 

descrita originalmente para o Estado de Pernambuco baseada em apenas dois espécimes, 

(Dixon & Hendricks 1979), sendo estes os únicos registros para essa espécie até 1991 

(Rodrigues 1991). Seu holótipo apresenta 170 escamas dorsais a partir da escama rostral até a 

extremidade do espinho da cauda e 171 escamas ventrais; o parátipo apresenta 190 escamas 

dorsais e 188 escamas ventrais. Possui 18 fileiras de escamas ao redor do corpo sem redução. 

Segundo Dixon & Hendricks (1979) esta espécie apresenta um número extremamente baixo 

de escamas dorsais (170;190) e ventrais (171;188) e, não parece estar relacionada com 

nenhuma daquelas do Arco do Grupo Caribenho ou com as espécies Sul-Americanas, pois 

não há tiflopídeos no mundo com tão poucas escamas dorsais.  

Typhlops yonenagae foi descrita das dunas da margem direita do Rio São Francisco, 

em Santo Inácio, Bahia, a partir do exame de dois exemplares. Segundo Rodrigues (1991), é 

um tiflopídeo pequeno com 96 a 101 mm de comprimento, com região dorsal um pouco 

escura, apresentando uma distinta linha escura ao longo da região médio dorsal do corpo, 
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estendendo-se da parte posterior da cabeça até a cauda. Possui 259 a 269 fileiras de escamas 

dorsais longitudinais. 

Typhlops amoipira também foi descrita da região de dunas do Rio São Francisco, em 

Ibiraba, Bahia, no entanto do lado oposto ao de ocorrência de T. yonenagae. Sua descrição foi 

baseada em seis exemplares, porém, recentemente, Fernandes et al. (2010), a partir da coleta 

de oito espécimes de  Typhlops amoipira,  ampliaram sua distribuição geográfica para o 

Nordeste do Estado de Minas Gerais, 500 km ao sul da localidade tipo, também na margem 

esquerda do Rio São Francisco. Segundo esses autores, essa região é classificada com uma 

área transicional entre os biomas Cerrado e Caatinga. Ao contrário da região seca da 

localidade-tipo, os oito espécimes encontrados estavam em um local com solo arenoso de 

florestas ripárias, o que confirma a ocorrência de T. amoipira em regiões além do bioma 

Caatinga. Esta espécie é principalmente diagnosticada pelo seu pequeno tamanho, corpo 

levemente pigmentado de marrom-claro, sutura nasal incompleta, 18 fileiras de escamas ao 

redor do meio do corpo, 212-242 escamas dorsais entre a rostral e a extremidade da cauda, e 

7-12 escamas subcaudais (Rodrigues & Juncá 2002). 

Segundo Freire (2001), o grande problema taxonômico das espécies de Typhlops, 

parece estar entre aquelas ocorrentes na Mata Atlântica, (Typhlops paucisquamus e T. 

brongersmianus), tendo em vista que a descrição da primeira baseou-se na análise de apenas 

dois espécimes de distribuição restrita e que, em áreas de remanescentes da Mata Atlântica 

alagoana, onde estas são simpátricas, foi constatada grande similaridade merística entre elas, 

especialmente sobreposição quanto à folidose. 

 Diante do exposto, esta dissertação teve como objetivo geral revisar taxonomicamente 

as espécies de serpentes da família Typhlopidae ocorrentes na Mata Atlântica brasileira, 

tratadas pela literatura como Typhlops brongersmianus e Typhlops paucisquamus, e analisar 

relações filogenéticas entre elas. Especificamente, pretendeu-se (i) caracterizar 

morfologicamente as espécies de Typhlops ocorrentes na Mata Atlântica brasileira; (ii) 

analisar a amplitude de variação dos caracteres morfológicos dos espécimes, relacionando-os 

com as espécies e respectivas distribuições geográficas; (iii) efetuar a diagnose de cada 

espécie estudada; (iv) efetuar a análise e propor a primeira filogenia para essas espécies, 

identificando possíveis variações inter e intra-populacionais.  

 Tendo em vista a ausência de tecidos viáveis para análise molecular nas coleções 

herpetológicas visitadas e, considerando que descrições baseadas em caracteres morfológicos 

têm sido realizadas com sucesso para este gênero e estas espécies, como é o caso de T. 
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amoipira, este trabalho utilizou apenas caracteres morfológicos para elucidar a caracterização 

e inter-relação dessas espécies, averiguar suas validades e propor uma filogenia. 

Em atendimento aos objetivos acima expostos, a dissertação está estruturada no 

formato de capítulos que corresponderão a artigos científicos a serem submetidos à 

publicação e, portanto, já são apresentados no formato do periódico definido. Além disso, 

também está constituída por um Resumo da Dissertação, Introdução geral e por considerações 

finais.  
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Taxonomia das serpentes do gênero Typhlops Oppel, 1811 (Squamata, 
Typhlopidae) ocorrentes na Mata Atlântica brasileira 
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Resumo 

Dentre os táxons de serpentes distribuídos ao longo da Mata Atlântica, os 

Scolecophidia permanecem como um dos mais caóticos quanto à taxonomia. Das três 

famílias de Scolecophidia, Typhlopidae é a mais diversa com 265 espécies confinadas 

nas partes mais quentes do mundo e com mais de 70% pertencendo ao gênero Typhlops. 

O maior problema taxonômico e filogenético das espécies de Typhlops parece estar 

entre aquelas ocorrentes na Mata Atlântica: Typhlops brongersmianus e Typhlops 

paucisquamus, tendo em vista o baixo número de exemplares utilizados para a descrição 

desta última e a grande similaridade quanto à folidose entre essas espécies. Assim 

sendo, este estudo teve como objetivo revisar taxonomicamente as espécies de serpentes 

da família Typhlopidae ocorrentes na Mata Atlântica brasileira, tratadas pela literatura 

como T. brongersmianus e T. paucisquamus, utilizando caracteres merísticos e 

morfométricos, com o auxílio de estatística univariada (ANOVA de um fator e Kruskal-

Wallis, para as variáveis não- paramétricas) e multivariada (análise canônica e análise 

discriminante). Foram analisados 107 espécimes de Typhlops de ambas as espécies, 

procedentes dos Estados da Paraíba, Rio Grande do Norte, Alagoas e Bahia. Com base 

nas análises dos caracteres merísticos e morfométricos, comparados aos descritos pela 

literatura, foram identificadas três espécies na amostra analisada: T. brongersmianus, T. 

paucisquamus e T. amoipira, ampliando significativamente a distribuição geográfica 

das duas últimas, além da designação de novos caracteres distintivos entre as espécies 

analisadas. 
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1. Introdução 
 

As serpentes Scolecophidia pertencentes ao gênero Typhlops apresentam 

distribuição cosmopolita e ocorrem primariamente em regiões tropicais (Uetz et al. 

2010). Para a Mata Atlântica brasileira, são reconhecidas duas espécies: Typhlops 

brongersmianus Vanzolini, 1972; e Typhlops paucisquamus Dixon & Hendricks, 1979. 

A primeira apresenta ampla distribuição geográfica, ocorrendo por toda a América do 

Sul e a segunda foi descrita para o Estado de Pernambuco, baseando-se na descrição de 

apenas dois exemplares (Dixon & Hendricks 1979).   

A última revisão para o gênero Typhlops foi feita por Dixon & Hendricks, 

(1979) quando foram consideradas variáveis morfométricas, porém sem a realização de 

um tratamento estatístico adequado, além do reduzido tamanho da amostra para T. 

paucisquamus. A falta de estudo sobre o relacionamento entre essas espécies ocorrentes 

na Mata Atlântica é resultante tanto do baixo número de espécimes utilizado na 

descrição da espécie endêmica dessa região (T. paucisquamus), quanto da ausência de 

uma revisão recente do gênero, pois após a última revisão, os registros de novos 

espécimes em diferentes regiões e de espécies novas foram feitos apenas por meio de 

listas faunísticas resultantes de levantamentos (Freire 2001, Tiburcio 2009, Sena 2005), 

e de trabalhos de descrição de espécies (Rodrigues 1991; Rodrigues & Juncá 2002). 

Assim sendo, este trabalho teve como objetivo realizar uma revisão taxonômica 

das espécies de Typhlops ocorrentes na Mata Atlântica brasileira, fornecendo uma 

diagnose para as espécies estudadas, com respectivas distribuições geográficas para 

cada espécie. Este estudo, portanto, poderá subsidiar análise filogenética dos táxons 

envolvidos. 

 



 
 
2 - MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1 - MATERIAL ANALISADO  

 

Foram examinados 107 espécimes de Typhlopidae ocorrentes na Mata Atlântica 

brasileira que se encontram depositados nas seguintes coleções herpetológicas: Museu de 

Zoologia da UFBA (UFBA), Museu de História Natural da UFAL (MUFAL), Coleção 

Herpetológica da Universidade Estadual de Feira de Santana - BA (LAPH), Coleção 

Herpetológica da Universidade Federal da Paraíba (UFPB) e Coleção Herpetológica da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (CHBEZ). Todo o material examinado 

encontra-se listado no Anexo I. 

 

2.2 – CARACTERES MERÍSTICOS E MORFOMÉTRICOS 

 

Para analisar possíveis variações no padrão geral de desenho e coloração, foram 

analisados todos os espécimes, sem distinção de sexo nem faixa etária. A terminologia, 

método de contagem e análise das escamas dorsais, subcaudais, cefálicas e ao redor do corpo 

seguiram as denominações de Dowling (1951), Dixon & Hendricks (1979) e Thomas & 

Hedges (2007). As escamas foram contadas e medidas do lado esquerdo da cabeça, para 

padronizar as análises. Os dados obtidos com a análise da morfologia externa foram utilizados 

para elaboração da diagnose, que foi complementada com dados bibliográficos sobre cada 

táxon. 

Todas as medidas foram tomadas para valores mais próximos de 0,01 mm com 

paquímetro digital e microscópio estereoscópico. Parte dos caracteres morfométricos 

analisados nesse trabalho segue a proposta de Dixon & Hendricks (1979), que utilizou 12 

destes e, três merísticos em sua revisão: N° total de escamas dorsais (Dor); N° total de 

escamas ventrais (Vent); N° de subcaudais (Sub) e N° de fileiras de escamas ao redor do 

corpo; comprimento total (CT - comprimento do focinho a margem anterior da placa cloacal); 

comprimento da cauda (CCau – comprimento da placa cloacal a extremidade do focinho), 

diâmetro do meio da cauda (DCau), diâmetro da região anterior do corpo (DAco – medida 

transversal do comprimento de uma cabeça a partir do final dela), posterior (DPco – medida 

transversal do comprimento de uma cabeça antes da cloaca) e do meio corpo (DMco – medida 

transversal no meio do corpo), comprimento (CR – da ponta do focinho à margem posterior 
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da rostral), largura (LR) da escama rostral, diâmetro do olho (DO), distância da narina ao olho 

(DNO) e distância inter-orbital (DIO – entre as margens medianas dos olhos). 

 Em adição a essas medidas, utilizaram-se aquelas propostas de Thomas & Hedges 

(2007) que incluem: Comprimento da cabeça (Ccab – da ponta do focinho a extremidade 

posterior da escama ocular) e raio da cabeça (RC - a distância da extremidade do focinho até a 

linha transversal através do meio de ambos os olhos), Largura da cabeça em nível dos olhos 

(Lcab); Distância entre narinas (DN); e Recuo Rostral (RR - distância entre a linha através do 

meio dos olhos e a extremidade mais posterior da rostral (Figura 1). 

 Todos os caracteres morfométricos foram submetidos a relações de proporcionalidade: 

Comprimento da cauda sobre o comprimento total; Largura da cabeça sobre o comprimento 

da cauda; Diâmetro anterior do corpo sobre o comprimento total; Diâmetro do meio do corpo 

sobre o comprimento total; Diâmetro da região posterior do corpo sobre o comprimento total; 

Diâmetro do meio do corpo sobre o comprimento total; Comprimento da rostral sobre largura 

da rostral; Comprimento da rostral sobre largura da cabeça; Largura da rostral sobre largura 

da cabeça; Diâmetro do olho sobre largura da cabeça; Distância da narina ao olho sobre 

largura da cabeça; Distância inter-orbital sobre largura da cabeça. 

 

 
 

 

Figura 1 – Esquema mostrando a tomada de algumas medidas. LR – largura da rostral; RR – 

recuo rostral; RC – raio da cabeça; DIO – distância inter-ocular, DON – distância olho-narina. 

Adaptado de Thomas & Hedges (2007). 
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2.3 – ANÁLISES ESTATÍSTICAS DOS CARACTERES  

 

Todos os indivíduos analisados foram comparados com os dados da literatura 

buscando a identificação da espécie a que pertenciam. Aqueles espécimes que não 

correspondiam às descrições já definidas pela literatura foram submetidos à estatística 

multivariada comparando-os com os já nomeados e com os dados fornecidos pelas descrições 

das espécies. 

Análise discriminante geral foi realizada entre os espécimes ocorrentes em cada 

Estado: Alagoas (n= 62), Bahia (n= 23), Paraíba (n= 11) e Rio Grande do Norte (n= 10), a 

partir da seleção de 16 variáveis, sendo 12 delas contínuas, já com seus valores de 

proporcionalidade, três variáveis discretas e uma categórica. Esta análise foi efetuada para que 

fosse possível esclarecer o peso discriminante da variável categórica “Anel no focinho” que 

foi categorizada como 0 = Ausente; 1= presente; 2 = presente com manchas. A partir desta 

análise puderam ser determinadas quais variáveis eram mais relevantes na divisão dos táxons 

em estudo. O poder de discriminação de cada variável foi observado pelo teste Wilks’lambda 

associado aos valores estatísticos de F e P. Valores de Wilks’lambda podem variar de 0 a 1, 

sendo, 0 = total discriminação e 1 ausência de discriminação, e mostram qual a proporção da 

variabilidade não explicada (Hair et al. 2005). 

Adicionalmente, foi realizada uma análise de discriminantes canônicos para evidenciar 

graficamente a separação dos táxons. Os eixos canônicos (“Roots”) foram testados quanto à 

sua significância pelo teste do Chi-quadrado. A matriz de classificação foi utilizada para cada 

caso, visando informar o valor razão de sucesso (um percentual de classificação correta dos 

casos) e em qual grupo o indivíduo deveria ser classificado. Isto foi útil para a classificação 

daqueles espécimes que não se encontravam incluídos nas caracterizações já fornecidas pela 

literatura.    

Para maximizar a distância entre as médias populacionais e minimizar a variância foi 

utilizada uma medida de distância chamada D2 de Mahalanobis e, finalmente, para diferenciar 

os grupos, o R canônico também foi interpretado, elevando-se seu valor ao quadrado para 

saber qual a porcentagem da variância explicada pela variável independente. A partir deste 

valor, os eixos canônicos nos gráficos foram analisados tanto para avaliação da variação entre 

os Estados, quanto entre as espécies posteriormente identificadas. 

ANOVA-“one way” foi aplicada sobre a matriz de dados logaritimizada (log10) após a 

obtenção dos resultados de cada análise discriminante, sendo aplicado um teste “a posteriori” 

(Tukey) para que fossem observados quais variáveis e quais táxons apresentavam diferenças 
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significativas. A partir desses resultados, foram produzidos Box plots com a matriz de dados 

logaritmizada para melhor vizualização das diferenças significativas. Como pré-requisitos, 

para as escolhas dos testes estatísticos utilizados, foram realizados testes de normalidade 

(Kolmogorov-Smirnov) e homocedasticidade (Levene). Quando os dados identificaram 

variáveis não-paramétricas, foi utilizado o teste de Kruskal-Wallis (Zar, 1999). 

Para todas essas análises, o nome da espécie e o Estado da Federação onde ela se 

distribuía foi abreviado como segue: TbBA – T. brongersmianus do Estado da Bahia; TbAL – 

T. brongersmianus do Estado de Alagoas; TbPB – T. brongersmianus do Estado da Paraíba; 

TpAL – T. paucisquamus do Estado de Alagoas; TpRN – T. paucisquamus do Estado do Rio 

Grande do Norte; TpPB – T. paucisquamus do Estado da Paraíba; TamAL – T. amoipira do 

Estado de Alagoas; TamRN – T. amoipira do Estado do Rio Grande do Norte e TamMG – T. 

amoipira do Estado de Minas Gerais. Quando as espécies foram analisadas independentes da 

procedência, foram utilizadas as seguintes abreviações: Tb – T. brongersmianus; Tp – T. 

paucisquamus, Tam – T. amoipira e Tsp. – sem designação. 

Os mapas foram gerados com o auxílio do programa Arc View GIS versão 3.3 (Esri 

2001). Os testes estatísticos foram executados com o auxílio do programa STATISTICA 7.1 

(StatSoft 2005), considerando diferenças significativas P< 0,05 e diferenças altamente 

significativas P< 0,01.   

 

 



 
 

3 – Resultados 

 

3. 1 - Análise Univariada e Multivariada 

A análise geral discriminante efetuada entre as amostras dos diferentes Estados 

da Federação mostrou que as variáveis, diâmetro anterior do corpo sobre comprimento 

total (DAco/CT) e a cor do anel no focinho apresentaram alto poder discriminativo (p< 

0,01) e a variável “número de subcaudais” (Sub) apresentou-se significativamente 

diferente para p< 0,05. As outras variáveis não mostraram poder discriminante 

significativo e, portanto, não foram consideradas na análise canônica subseqüente 

também entre os Estados. O teste de distância de Mahalanobis demonstrou que as 

amostras dos Estados da Paraíba e Rio Grande do Norte estão mais próximas entre si 

do que dos Estados da Bahia e de Alagoas. Este último apresentou-se como um ponto 

de equilíbrio entre os quatro Estados analisados, pois apresentou quase a mesma 

distância dos três (Tabela 1). A análise de discriminantes canônicos apresentou duas 

variáveis (Roots) como significativas e este modelo discriminante explicou 55% da 

variação da variável dependente na primeira função discriminante e 36% na segunda 

(Figura 2).   

Tabela 1. Teste de significância de Mahalanobis entre os espécimes por Estados da 
Federação, conforme caracteres merísticos e morfométricos analisados. 

 AL BA PB RN 

AL 0,00 4,72 5,39 7,16 

BA 4,72 0,00 10,78 13,98 

PB 5,39 10,78 0,00 
 

0,51 
 

RN 7,16 13,98 0,51 
 

0,00 
 

 

O resultado da Análise canônica (F=8,0682, p<0,0000) indicou diferenças 

significativas entre as espécies no espaço multivariado dentre as 10 variáveis 

analisadas (Tabela 2). Os dois primeiros eixos canônicos explicaram 92% da variação, 

com 77% deste total concentrado no primeiro eixo canônico. O primeiro eixo é 

composto basicamente pelo diâmetro do olho sobre a largura da cabeça (DO/Lcab) e 

diâmetro anterior do corpo sobre o comprimento total (DAco/CT). O segundo eixo é 
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definido pelo número de dorsais (Dor), comprimento da rostral sobre sua largura 

(CR/LR) e largura da rostral sobre largura da cabeça (LR/Lcab) (Tabela 2). 

Tabela 2. Coeficientes de variáveis transformadas em três eixos canônicos de acordo 
com a Figura 2) entre os Estados de AL, PB, RN e BA. 

Variáveis CV1 CV2 CV3 

N° Dorsais -0,128517 0,673566 -0,484951 
N° Subcaudais 0,302136 0,435010 0,349326 

Ccau/CT -0,164142 -0,056492 -0,561734 
LCab/CT 0,467062 -0,136075 0,222507 
DAco/CT -0,770047 0,538760 0,005053 
DMco/CT -0,106847 -0,564757 -0,448917 
DPco/CT 0,332899 -0,089879 -0,061447 
CR/LR -0,039025 -0,970889 0,030428 

LR/Lcab -0,400163 -0,690766 -0,681916 
DO/Lcab 1,024930 -0,021902 -0,248268 
Autovalor 2,980218 0,582687 0,313145 

Prop. Acum. 0,768880 0,919210 1,000000 
 

 

Figura 2. Eixos derivados da Análise discriminante para os Estados: BA, AL, PB e 
RN, destacando as regiões com 95% de confiança (Elipses para Alagoas, e Bahia). 

 

A distribuição dos indivíduos no espaço bivariado formado pelos dois 

primeiros eixos canônicos revelou que os Estados de Alagoas e Bahia aparecem em 

regiões opostas no espaço ao longo do primeiro eixo, com uma pequena intersecção no 
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seu limite de confiança. Por outro lado, as espécies do Rio Grande do Norte e Paraíba 

encontram-se parcialmente inseridas dentro da elipse do Estado de Alagoas, com 

alguns indivíduos fora delas (Figura 2). 

A Análise de variância de um fator (ANOVA one-way) resultou em diferenças 

significativas para as algumas variáveis paramétricas DO/Lcab; LR/Lcab; DAco/CT; 

DPco/CT; DMcau/CT e CR/LCab (F= 5,55; g.l.= 3; p< 0,001) que previamente foram 

consideradas com importante grau discriminativo entre os Estados (Tabela 2). Os 

táxons encontrados nos Estados de Alagoas e Bahia se mostraram significativamente 

diferentes para quatro destas variáveis: DAco/CT;  DPco/CT; LR/Lcab e DO/Lcab 

(Figura 3). 

O teste de Kruskal-Wallis para as variáveis não paramétricas número de 

escamas dorsais (Dor), ventrais (Vent) e a relação entre o comprimento e largura da 

rostral (CR/LR) revelou que há diferenças significativas nas medianas entre os Estados 

avaliados em relação as três variáveis (Figura 4).  

 

 

Figura 3. Relação entre diâmetro do olho e largura da cabeça dos indivíduos 
ocorrentes nos Estados de AL, PB, RN e BA (Letras diferentes indicam diferença 
estatística significativa). 
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Figura 4. Número de escamas dorsais entre os indivíduos ocorrentes nos Estados de 
AL, PB, RN e BA (Letras diferentes indicam diferença estatística significativa). 
 

A partir das análises merísticas e morfométricas e conseqüente comparação 

com as informações da literatura, foram reconhecidas duas espécies contidas na 

amostra analisada por Estados: Typhlops brongersmianus e Typhlops paucisquamus, 

além de um táxon que não correspondia às descrições para estas únicas espécies 

reconhecidas até então como ocorrentes para a Mata Atlântica brasileira. A análise 

discriminante desses três grupos (Tb, Tp e Tsp.) mostrou que as variáveis Dor, Cr/LR 

e DPco/CT e “Anel do Focinho” apresentaram alto grau de poder discriminativo para 

p< 0,05.  

A análise de discriminantes canônicos apresentou duas variáveis (Roots) como 

significativas e o teste de distância de Mahalanobis demonstrou que os grupos Tb e Tp 

estão mais distantes entre si que Tsp. que apresenta-se como intermediária entre estes 

dois, estando mais próximo de Tp (Tabela 3). O modelo discriminante explicou 82% 

da variação da variável dependente na primeira função discriminante e 35% na 

segunda (Tabela 4; Figura 5). 
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Tabela 3. Distância de Mahalanobis entre as espécies reconhecidas conforme 
caracteres merísticos e morfométricos analisados. 

 Tb Tsp. Tp 

Tb 0,00 15,83 31,79 

Tsp. 15,83 0,00 8,64 

Tp 31,79 8,64 0,00 
 

 
 
 
Tabela 4. Análise da significância das variáveis canônicas (Roots) pelo teste do χ2 
entre as populações de Tb, Tsp. e Tp. 
 

g.l. = graus de liberdade; * diferença estatística significativa 

 

 

Figura 5. Eixos derivados da Análise discriminante para as populações de T. 
paucisquamus, T. brongersmianus e Tsp. 

 

“Roots” 
removidos 

Autovalores 
R 

Canônico 
Wilks’ 
lambda 

χχχχ2 g.l. Valor de p 

0 4,82 0,91 0,11 154,43 28 0,00* 

1 0,54 0,59 0,65 30,26 13 0,00* 
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A Análise de variância de um fator (ANOVA one-way) resultou em diferenças 

significativas para as variáveis número de escamas dorsais (Dor) e subcaudais (Sub) 

(F= 8; g.l.= 2; p< 0,001), porém, apenas o número de escamas dorsais conseguiu 

separar os 3 grupos (Figura 6).  

 

Figura 6. Número de escamas Dorsais ao longo do corpo nos indivíduos pertencentes 
às espécies Tb, Tp e Tsp. (Letras diferentes indicam diferença estatística significativa). 

 

Os indivíduos até então referidos neste trabalho a Typhlops sp. na realidade 

correspondem a T. amoipira, que tem suas primeiras ocorrências registradas para os 

Estados de Alagoas e Rio Grande do Norte; uma vez que esses indivíduos se 

mostraram mais próximos a T. amoipira do Estado de Minas Gerais do que a T. 

paucisquamus, embora um espécime de T. amoipira do Estado do Rio Grande do 

Norte esteja incluído na elipse no limite de confiança daqueles T. paucisquamus do 

Estado de Alagoas (Tabela 5, Figura 7). A análise discriminante entre as amostras de 

Tp (n = 34) e Tam (n = 14) utilizando as variáveis: Número de dorsais e Ccau/CT 

mostrou que o número de escamas dorsais foi a variável com poder discriminativo 

entre os táxons (W = 0,169; F = 11,69; g.l = 2). Duas funções discriminantes (root) 

foram extraídas, com a primeira explicando 79% da variação da variável dependente e 

a segunda 15% (Figura 7).  
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Tabela 5. Distância de Mahalanobis entre as espécies reconhecidas como T. amoipira 
e T. paucisquamus com suas respectivas localidades de ocorrência. 

 TamAL TamMG TamRN TPPB TPRN TPAL 

TamAL 0,00 1,95 0,19 20,05 11,50 7,90 

TamMG 1,95 0,00 2,65 34,52 22,82 17,56 

TamRN 0,19 2,65 0,00 18,71 10,89 6,65 

TPPB 20,05 34,52 18,71 
 

0,00 
 

1,42 
 

3,40 
 

TPRN 11,5 22,82 10,89 1,43 0,00 1,50 

TPAL 7,90 17,56 6,65 3,40 1,50 0,00 

 

 

 

Figura 7. Eixos derivados da Análise discriminante para as amostras de TamMG, 
TamAL, TamRN, TpAL, TpPB, TpRN (Elipse para os espécimes de TpAL). 
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 A ANOVA realizada entre as espécies denominadas T. paucisquamus e T. 

amoipira constatou diferenças significativas em relação às variáveis Dor, Vent, Sub, 

DPco/CT, LR/Lcab, Ccau/CT e CT/Ccau (F = 7,32; g.l.= 5; p< 0,001), porém o 

número de escamas dorsais (Dor) e ventrais (Vent) foram as únicas variáveis 

significativamente diferentes entre as duas espécies para todos os Estados analisados.  

 

Figura 8. Número de escamas dorsais nos indivíduos pertencentes aos espécimes de  
TpAL, TpRN, TpPB e TamRN, TamAL e TamMG (Letras diferentes indicam 
diferença estatística significativa). 

 

 A análise discriminante também demonstrou a ocorrência de diferenças 

significativas entre as amostras de T. paucisquamus e T. amoipira do Estado de Minas 

Gerais (W= 0,18; F= 16,63; P< 0,001). A primeira função discriminante explicou 76% 

da variação da variável dependente e a segunda função 20% (Figura 9).  
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Figura 9. Eixos derivados da Análise discriminante para as amostras de TamMG, 
TpAL, TpPB e TpRN (Elipse para os espécimes de TpAL). 

  

 Quanto à análise intrapopulacional; a ANOVA realizada apenas para os 

indivíduos reconhecidos como T. paucisquamus não constatou diferenças 

significativas entre os três Estados amostrados para nenhuma variável. Dentre as 16 

variáveis analisadas, o número de escamas dorsais foi significativamente diferente 

entre os espécimes de Alagoas e Paraíba e CR/LR foi significativamente diferente 

entre espécimes de Alagoas e Rio Grande do Norte (F= 9,62; g.l.= 2; p< 0,05) (Figuras 

10 e 11). 
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Figura 10. Número de escamas dorsais nos indivíduos de T. paucisquamus dos 
Estados de Alagoas, Rio Grande do Norte e Paraíba (Letras diferentes indicam 
diferença estatística significativa). 

 

Figura 11. Relação entre Comprimento e Largura da escama rostral de T. 
paucisquamus dos Estados de Alagoas, Rio Grande do Norte e Paraíba (Letras 
diferentes indicam diferença estatística significativa). 
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 A ANOVA realizada para a análise intrapopulacional de T. brongersmianus 

envolvendo 16 variáveis constatou diferenças significativas em relação às variáveis 

número de escamas dorsais; número de escamas ventrais, Ccau/CT; DAco/CT; 

DPco/CT; CR/LR; CR/Lcab; LR/Lcab e DO/Lcab (F= 1,01; g.l.= 2; p< 0,05), porém 

apenas o número de escamas dorsais apresentou diferenças significativas entre os três 

Estados amostrados (Figuras 12 e 13). 

 

 

Figura 12. Número de escamas dorsais nos indivíduos de T. brongersmianus dos 
Estados de Alagoas, Bahia e Paraíba (Letras diferentes indicam diferença estatística 
significativa). 
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Figura 13. Relação entre Diâmetro do olho e largura da cabeça nos indivíduos de T. 
brongersmianus dos Estados de Alagoas, Bahia e Paraíba (Letras diferentes indicam 
diferença estatística significativa). 

 
 Quando toda a amostra é analisada, as seguintes variáveis apresentam alto grau 

de importância na diferenciação dos três espécies: Número de escamas dorsais; 

DPco/CT e “Anel no focinho”. O resultado de Wilk’s lambda (0,22), indicou 

diferenças significativas (F=16,09; g.l.= 6; p<0,0000) entre as espécies no espaço 

multivariado dentre as 17 variáveis analisadas. Dois eixos canônicos foram extraídos a 

partir da análise, sendo o primeiro responsável por 83% da variação e o segundo eixo 

38%. O primeiro eixo é composto basicamente pelo número de escamas dorsais e 

ventrais, diâmetro posterior corpo sobre comprimento total (DPco/CT) e Presença de 

anel no focinho (Anel no focinho 2). O segundo eixo é composto pelo número de 

escamas ventrais e pela presença e ausência de anel no focinho (Tabela 6; Figura 14). 

O teste de distância de Mahalanobis revelou que T. amoipira está um pouco mais 

próxima de T. brongersmianus do que a T. paucisquamus (Distância de 16,54 para T. 

brongersmianus e 15,29 para T. paucisquamus (Tabela 7). 
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Tabela 6. Coeficientes de variáveis transformadas em dois eixos canônicos de acordo 
com a Figura 14, entre as espécies de T. brongersmianus, T. paucisquamus e T. 
amoipira. 

Variáveis CV1 CV2 

N° Dorsais -1,53790 0,00804 
N° Ventrais 0,72146 -0,61447 

N° Subcaudais -0,09201 -0,11007 
Ccau/CT -0,20274 -0,36389 
CT/Ccau 0,00000 0,00000 

Ccau/Dmcau 0,23959 0,50566 
CT/Dmco 0,14524 -0,47184 
LCab/CT -0,07137 -0,50973 
DAco/CT 0,31229 0,38506 
DMco/CT 0,00000 0,00000 
DPco/CT -0,60742 -0,17776 

Dmcau/CT 0,00000 0,00000 
CR/LR -0,22895 0,54995 

CR/Lcab -0,31604 -0,29191 
LR/Lcab 0,00000 0,00000 
DO/Lcab -0,11830 -0,02906 

Anel no focinho (1) -0,48203 1,03868 
Anel no focinho (2) 0,70988 -1,20866 

Autovalor 4,80966 0,63890 
Prop. Acum. 0,88274 1,00000 

 

 

Figura 14. Eixos derivados da Análise discriminante para as populações de T. 
brongersmianus, T. amoipira e T. paucisquamus. 
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Tabela 7. Distância de Mahalanobis entre as espécies reconhecidas como T. 
brongersmianus, T. paucisquamus e T. amoipira. 

 Tb Tam Tp 

Tb 0,00 16,54 21,24 

Tam 16,54 0,00 15,29 

Tp 21,24 15,29 0,00 
 

  

 A ANOVA mostrou que algumas variáveis conseguiram separar as 3 espécies: 

Tp e Tb são significativamente diferentes em relação ao número de escamas dorsais, 

Dmcau/CT e Do/Lcab. Typhlops amoipira é significativamente diferente de T. 

brongersmianus em relação à LR/Lcab e de T. paucisquamus em relação ao DO/Lcab 

e ao número de escamas dorsais. Além desses caracteres, T. amoipira e T. 

paucisquamus apresentam 18 fileiras de escamas ao redor do meio do corpo ao 

contrário das 20 fileiras em T. brongersmianus. Nenhuma variável foi 

significativamente diferente a ponto de distinguir ao mesmo tempo T. amoipira de T. 

brongersmianus e T. paucisquamus (Figura 15). 

 

 

Figura 15. Número de Escamas dorsais ao longo do corpo dos indivíduos pertencentes 
às espécies T. brongersmianus, T. amoipira e T. paucisquamus (Letras iguais indicam 
diferença significativa). 
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3.2 - Taxonomia 

Typhlops brongersmianus Vanzolini (Figura 16) 

Typhlops brongersmai Vanzolini, 1972, Zool. Med., 47:27. Localidade tipo: Barra de 

Itaipe, Ilhéus, Bahia [Brasil]. 

Typhlops brongersmianus Vanzolini, 1976, Pap. Avul. Zool. S. Paulo, 29: 247 

(substituição do nome brongersmai). 

 

Diagnose (Realizada com os dados obtidos neste trabalho, acrescidos daqueles de 

Dixon & Hendricks, 1979, Tabela 8) Espécie de tamanho grande (tamanho total 

máximo de 383 mm), com 10 a 14 fileiras de escamas pigmentadas no dorso, contadas 

na altura da vigésima escama após a rostral, 9 a 15 no meio do corpo e 11 a 16, 

contando vinte escamas antes da cauda; dados obtidos neste estudo. A coloração do 

corpo varia de marrom a preto; o focinho é bastante manchado de marrom escuro ou 

preto (em estado preservado); anel bege no focinho está ausente na maioria dos 

exemplares, e, quando presente, está bastante manchado de marrom ou preto (Figura 

17). Estas manchas cobrem de 1/3 até 3/4 da escama rostral, 2/3 a 3/4 das nasais, 

podendo margear as narinas, de 1/3 até mais de 3/4 da pré-ocular, toda a frontal, supra-

oculares e oculares.  

 A escama rostral apresenta extremidade posterior reta em mais de 90% dos 

espécimes; nas demais é arredondada; frontal com borda posterior variando entre reta 

e arredondada; pré-ocular com margem anterior arredondada formando um V 

invertido; ocular sempre manchada de marrom com olho bem visível. Apresenta 20-

20-20 escamas ao redor do corpo, raramente com redução para 20-20-19. Olho sempre 

bem visível. Escamas dorsais contadas da rostral ao espinho da cauda variam de 195-

287 (N= 67). Variações conforme Tabela 8.  

 

Distribuição 

Toda a Mata Atlântica brasileira, na Amazônia, nos Cerrados centro–

brasileiros e em outros países da América do Sul (Figura 17). 
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Variação geográfica detectada neste estudo 

O número de escamas dorsais foi o caráter que mais apresentou variação nos 

três Estados amostrados (Figura 12). Para TbBA: dorsais 208-229 (x = 218,8; s= 5,42; 

N= 23); TbAL: dorsais 200-228 (x= 213,5; s= 5,27; N= 37); TbPB: dorsais 224-247 

(x= 230,8; s= 8,35; N= 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

 

A      B  

 

C  

 

Figura 16. Vistas Dorsal (A), Ventral (B), e Lateral (C) da cabeça de Typhlops brongersmianus 

(MUFAL5086). Escala 5 mm. 
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Figura 17. Distribuição geográfica de T. brongersmianus:círculo fechado- material 

analisado; cruz - localidade-tipo; estrelas- registros de Dixon & Hendricks (1979). 
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Typhlops paucisquamus Dixon & Hendricks (Figura 18) 

Typhlops paucisquamus Dixon & Hendricks, 1979 Zoologische Verhandelingen, 

173:23. Localidade tipo: Estado de Pernambuco, Brasil. 

 

Diagnose (Realizada com os dados obtidos neste trabalho, acrescidos daqueles de 

Dixon & Hendricks, 1979, Tabela 8) – Espécie de porte médio (tamanho total 

máximo de 236 mm) com 9 a 13 fileiras de escamas pigmentadas no dorso, contadas 

na altura da vigésima escama após a rostral, 9 a 12 no meio do corpo e 10 a 13, 

situadas vinte escamas antes da cauda. Coloração variável desde bege até marrom 

escuro, com focinho apresentando um nítido anel bege envolvendo as escamas rostral, 

nasal e de metade a 3/4 das pré-oculares. A escama rostral apresenta extremidade 

posterior arredondada em mais da metade dos espécimes, as demais tem extremidade 

reta; pré-ocular com margem anterior arredondada em formato de V invertido; frontal 

com borda posterior variando entre reta e arredondada, sempre manchada de marrom, 

assim como a ocular. Olho não-visível em alguns espécimes. Escamas dorsais 

contadas da rostral ao espinho da cauda variam de 170-210. Apresenta 18-18-18 

escamas ao redor do corpo (N = 34). Variações na Tabela 8.  

 

Distribuição 

Mata Atlântica dos Estados de Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do 

Norte (Figura 19). 

 

Variação Geográfica detectada neste estudo 

As espécies ocorrentes no Estado de Alagoas apresentaram dorsais entre 185-

210 (x= 197; s= 6,69; N= 22); na Paraíba, entre 180-194 (x= 185; s= 6,37; N= 4); e no 

Rio Grande do Norte, 175-205 (x= 191,3; s= 8,14; N= 8). Cabe destacar que em Dixon 

& Hendricks (1979) o número máximo de dorsais foi 190 (Tabela 8). 
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C  

 

Figura 18. Vistas Dorsal (A), Ventral (B), e Lateral (C) da cabeça de Typhlops paucisquamus 

(MUFAL 6623). Escala 5 mm. 
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Figura 19. Distribuição geográfica de T. paucisquamus: círculo fechado- material 

analisado; cruz - localidade-tipo. 
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Typhlops amoipira Rodrigues & Juncá (Figura 20) 

Typhlops amoipira Rodrigues & Juncá, 2002, Papéis Avulsos em Zoologia, 42:325. 

Localidade tipo: Ibiraba, Bahia [Brasil]. 

 

Diagnose (Realizada com os dados obtidos neste trabalho, acrescidos daqueles de 

Rodrigues & Juncá, 2002 e Fernandes et al., 2010, Tabela 8)– Espécie de médio 

porte (tamanho total máximo de 297 mm) com 11 a 12 fileiras de escamas 

pigmentadas no dorso, contadas na altura da vigésima escama após a rostral, 10 a 12 

no meio do corpo e 12, situadas vinte escamas antes da cauda. Coloração bege ou 

marrom claro, com focinho apresentando sempre um amplo anel bege envolvendo as 

escamas rostral, nasal e da metade a toda a escama pré-ocular. A escama rostral 

apresenta extremidade posterior reta ou circular manchada de marrom em sua 

extremidade posterior, em até 2/3 da escama; pré-ocular com margem anterior 

arredondada em formato de V invertido; frontal com borda posterior variando entre 

reta, triangular ou arredondada, sempre manchada de marrom, assim como a ocular. 

Olho não-visível em alguns espécimes. Escamas dorsais contadas da rostral ao espinho 

da cauda variam de 211-297. Apresenta 18-18-18 escamas ao redor do corpo (N = 6) 

(Tabela 8).  

 

Distribuição 

Região das dunas ao longo do Rio São Francisco na Bahia; cerrado de Minas 

Gerais; Mata Atlântica alagoana, restingas e dunas das praias de Pirangi do Sul e de 

Búzios, município de Parnamirim- Rio Grande do Norte (Ampliação geográfica 

possibilitada por este estudo (Figura 21).  

 

Variação Geográfica 

Os espécimes do Rio Grande do Norte apresentam maiores tamanhos de corpo 

e de cauda que as de Alagoas. Um exemplar encontrado na Mata Atlântica alagoana 

apresenta focinho bastante manchado de marrom, tornando-se semelhante aos de T. 

brongersmianus ocorrentes na mesma região, exceto por apresentar 18 escamas ao 

redor do corpo e 218 escamas dorsais; valores estes que correspondem à descrição de 

T. amoipira. Entretanto, cabe destacar que foram examinados apenas seis exemplares 

desta espécie. 
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Figura 20. Vistas Dorsal (A), Ventral (B), e Lateral (C) da cabeça de Typhlops amoipira 

(MUFAL 291). Escala 5 mm. 
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Figura 21. Distribuição geográfica de T. amoipira: círculo fechado- material 

analisado; estrela- registros de Fernandes et. al (2010); cruz - localidade-tipo. 
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Figura 22. Distribuição geográfica dos Typhlops analisados neste trabalho, conforme 

material examinado e procedência: quadrado fechado- T. amoipira; círculo fechado- T. 

brongersmianus; triângulo fechado- T. paucisquamus. Símbolos não-pintados indicam 

localidade-tipo e símbolos parcialmente pintados indicam registros da literatura. 
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 Com base nas análises estatísticas dos caracteres merísticos e morfométricos 

foi possível, então, caracterizar e reconhecer os táxons identificados inicialmente 

como pertencentes a duas espécies, T. brongersmianus e T. paucisquamus, mais uma 

espécie, T. amoipira, as quais podem ser identificadas conforme a chave dicotômica a 

seguir: 

Chave dicotômica para identificação das espécies de Typhlops ocorrentes na Mata 

Atlântica brasileira, analisadas neste trabalho: 

1a. Fileiras de escamas ao redor do corpo 20-20-20.......................... T. brongersmianus 

1b.Fileiras de escamas ao redor do corpo 18-18-18........................................................2 

2a. Número reduzido de escamas dorsais, usualmente entre 175 e 210. Focinho bege; 

quando apresenta-se manchado, é  de marrom na margem posterior das escamas rostral 

e nasais ..................................................................................................T. paucisquamus 

2b. Número de escamas dorsais variando entre 211 a 247. Focinho bege, sempre 

apresentando mancha na extremidade posterior das escamas rostral 

....................................................................................................................... T. amoipira 
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Tabela 8 – Amplitude, média e desvio padrão dos caracteres analisados nas espécies 
de Typhlops, incluindo comparações com dados da literatura. * Dados em 
porcentagem. 

Caracteres T. brongersmianus 
N=67 

T. brongersmianus 
Dixon & Hendricks 

(1979) 
N= 126 

T. paucisquamus 
N= 34 

T. paucisquamus 
Dixon & 

Hendricks (1979)    

T. amoipira 
 N= 6    

T. amoipira 
Fernandes et 

al. (2010)  
N=8    

Dorsais 217,2 ± 7,7  

(200-247) 

233,1  

(195-287) 

193,9 ± 8,16  

(175-210) 

170-190 214,33 ± 3,92 

(211-218) 

224,62 ± 5,23 

(216-232) 

Subcaudais 10,6 ± 0,8 

 (8-13) 

10,6 

 (8-14) 

10 ± 1  

(8-12) 

11 9,33 ± 0,81  

(8-10) 

7,87 ± 1,64 

(5-10) 

CT 214,47 ± 51,06 

 (101-383) 

200,3  

(84-325) 

143,83 ± 28,61 

(91,94-236) 

133-158 137,9 ± 42,61 

(74,4-184) 

189,37 ± 60,44 

(131-297) 

Ccau 7,6 ± 1,82 

 (4-11) 

5,5  

(2,3-8,9) 

5,1 ± 1,14  

(3,54-7,87) 

5 4 ± 1,5 

(2,05-5,76) 

5,08 ± 1,22 

(4-7,3) 

LCab 5,82 ± 1,14  

(3,74–9,89) 

5,3 

 (2,9-9,6) 

3,96 ± 0,71  

(2,91-6,51) 

4,2 3,36 ± 0,73 

(2,31-4,16) 

5,14 ± 1,23 

(3,6-7,35) 

DAco 6,67 ± 1,35 

 (3,84-11,4) 

6,4  

(3,1-11,1) 

4,68 ± 0,95 

 (3,29-7,95) 

5,4 3,82 ± 1,20 

(2,82-5,78) 

- 

DMco 9,08 ± 2,29  

(4,24-15,61) 

8,1 

 (3,4-12,9) 

5,96 ± 1,37  

(3,68-10,34) 

6,1 5,07 ± 1,89  

(3,02-8,05) 

- 

DPco 8,52 ± 1,86  

(4,44 ± 13,47) 

7,5 

 (3-13,3) 

5,49 ± 1,13 

 (3,5-8,73) 

6,0 4,79 ± 1,54 

(2,85-6,93) 

- 

DMcau 4,88 ± 1,19  

(1,93-7,44) 

4,4  

(1,6-7,5) 

2,97 ± 0,58  

(198-4,49) 

3,8 2,6 ± 0,55 

(1,74-3,43) 

- 

CR 3,08 ± 0,52 

 (1,96-4,57) 

2,67  

(1,5-3,8) 

2,06 ± 0,37  

(1,51-3,36) 

2,2 1,8 ± 0,39  

(1,28-2,3) 

- 

LR 1,79 ± 0,28 

 (1,08-2,57) 

1,66  

(0,9-2,5) 

1,25 ± 0,23  

(0,83-1,94) 

1,4 1,17 ± 0,21 

(0,89-1,47) 

- 

DO 0,75 ± 0,28  

(0,35-1,41) 

0,58  

(0,4-1,3) 

0,41 ± 0,08  

(0,27-0,66) 

0,4 0,39 ± 0,04 

(0,36-0,45) 

0,71 ± 0,27 

(0,45-1,10) 

DNO 2,73 ± 0,48 

 (1,88-4,14) 

2,24  

(1,4-3,4) 

1,93 ± 0,34  

(1,39-3,06) 

1,8 1,59 ± 0,35 

(1,08-1,98) 

- 

DIO 3,65 ± 0,61 

 (2,54-5,29) 

3,48  

(2,3-5,3) 

2,55 ± 0,45  

(1,81-3,86) 

2,8 2,01 ± 0,36 

(1,52-2,39) 

- 

*Ccau/CT 3 ± 0,6  

(1-5) 

2,80 

 (1,78-4,17) 

4 ± 0,4  

(3-5) 

4 3 ± 0,4 

(2-4) 

3 ± 0,4 

(2-3) 

CT/Ccau 29,6 ± 9,36  

(16,9-77,5) 

- 28,5 ± 3,52  

(21,9-34,9) 

26,6 35,73 ± 5,48 

(27,43-44,27) 

36,8 ± 4,54 

(29,13-41,36) 

Ccau/DMcau 1,61 ± 0,36  

(0,56-2,97) 

- 1,74 ± 0,21  

(1,41-2,22) 

1,32 1,5 ± 0,38 

(0,98-2,04) 

- 

CT/DMco 24,07 ± 3,12  

(18,5-33,7) 

- 24,42 ± 2,87  

(21,25-35,71) 

21,8 25,95 ± 3,06 

(22,86-29,98) 

- 

*Lcab/CT  3 ± 0,2 (2-3) 2,70 (1,82-3,93) 3 ± 0,1 (2-3) 3 3 ± 0,3 (2-3) - 

*DAco/CT 3 ± 0,4 (2-4) 3,32 (2,24-4,49) 3 ± 0,3 (3-4) 4 2 ± 0,4 (2-3) - 

*DMc o/CT 4 ± 0,5 (3-5) 4,05 (3,21-4,10) 4 ± 0,4 (3-5) 4 4 ± 0,4 (3-4) - 

*DPco/CT 4 ± 0,5 (3-6) 3,71(2,84-4,75) 4 ± 0,5 (3-5) 4 4 ± 0,1 (3-4)  

*DMc au/CT 2 ± 0,2 (2–3)  2,24 (1,38-3,06) 2 ± 0,3 (2-3) 3 2 ± 0,3 (1-2) - 

*CR/LR  172 ± 13 

 (150–208) 

162,0 

 (123,5-207,7) 

166 ± 19  

(140-226) 

157 153 ± 9,8 

 (144-167) 

- 

*CR/Lcab 53 ± 3  

(46-59) 

50,3  

(38,5-60) 

52 ± 4 

 (42-58) 

52 53 ± 3  

(49-56) 

- 

*LR/Lc ab 31 ± 2  

(26-36) 

31,3 

 (21,7-40,0) 

32 ± 2  

(2-37) 

33 35 ± 3  

(31-38) 

- 

*DO/Lcab 12 ± 3  

(7-20) 

11,1  

(6,8-18,8) 

10 ± 2  

(7-15) 

9,52 12 ± 2 

(9-15,5) 

 



 
 

4 – DISCUSSÃO 

  

 Todos os trabalhos taxonômicos publicados até então sobre o gênero Typhlops, 

seja de revisão (Dixon & Hendricks 1979) ou descrição de uma ou de várias espécies 

(Townsed et. al 2008; Thomas & Hedges 2007; Wallach & Glaw 2009; Rodrigues & 

Juncá 2002), tiveram suas análises de caracteres baseadas em estatística descritiva e 

proporcionalidade entre as variáveis; ou seja, não foi efetuada uma análise estatística 

mais acurada de suas amostras. Este fato restringiu bastante as comparações que 

poderiam ser feitas entre as espécies recentemente descritas com revisão anteriores, pois 

as variáveis citadas como determinantes para definição dos táxons não têm sido 

suficientes para a devida caracterização e reconhecimento das espécies de Typhlops. 

Sendo assim, a utilização, neste trabalho, das análises discriminante e canônica, foram 

extremamente eficientes para definição de caracteres (Figura 15), que possibilitaram 

uma melhor distinção entre os táxons, pois os únicos caracteres merísticos citados pela 

literatura (número de dorsais, de ventrais e de subcaudais), apresentam sobreposição 

entre as espécies e, conseqüentemente, não viabilizam a separação entre os táxons 

analisados. 

 Os resultados das análises estatísticas efetuadas para as espécies definidas e 

reconhecidas pela literatura como ocorrentes na Mata Atlântica brasileira, T. 

bongersmianus e T. paucisquamus, demonstraram a presença de mais uma espécie já 

descrita, T. amoipira. Nesse contexto, T. amoipira aparece como intermediária entre T. 

paucisquamus e T. brongersmianus, no entanto é mais próxima de T. brongersmianus 

(Tabela 7, Figura 14).  

 Typhlops brongersmianus apresenta uma distância significativamente maior de 

T. paucisquamus do que de T. amoipira; isso se deve ao fato de que T. brongersmianus 

apresenta algumas características que a distingue claramente das outras duas espécies, 

como o número bem maior de escamas dorsais (X=217,2 contra X= 195,5 de T. 

paucisquamus), e um padrão de cor muito distinto, com o focinho bastante manchado de 

marrom nas escamas rostral e nasais (Figura 16). Typhlops amoipira além de apresentar 

uma média menor de escamas dorsais (X= 214,33), tem e um padrão de cor de focinho 

muito parecido com o de T. paucisquamus.  

Enfim, os resultados mostraram que T. amoipira está um pouco mais próxima de 

T. brongersmianus em relação a T. paucisquamus (Distância de 16,54 para Tb e 15,29 

para Tp; Tabela 7), e esta pequena diferença na distância mostra o quanto T. amoipira 
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possui características semelhantes a T. paucisquamus e T. brongersmianus, porém com 

diferenças significativas para diagnosticá-la como uma espécie distinta (Figura 14).  

Typhlops brongersmianus apresentou valores de número médio de escamas 

dorsais e subcaudais abaixo daqueles fornecidos por Dixon & Hendricks (1979), porém 

esteve fora da média e acima da amplitude em 21 das 27 variáveis listadas na Tabela 8. 

Isto se deve ao fato de que na revisão de Dixon & Hendricks (1979), foram utilizados 

espécimes de vários países da América do Sul, inclusive do Brasil; neste estudo foram 

analisados espécimes de áreas apenas de Mata Atlântica. Assim sendo, os resultados 

deste trabalho que avaliou espécimes de apenas um bioma são mais homogêneos e, 

portanto, apresentam padrões de tamanho corporais mais semelhantes. O número de 

escamas dorsais, que constitui um caráter decisivo na distinção das espécies de 

Typhlops, se manteve dentro da amplitude já relatada previamente para esta espécie, o 

que comprova sua validade, mesmo com diferença no tamanho amostral: n=67 (este 

estudo), contra n=126 (Dixon & Hendricks 1979).  

Os espécimes de T. brongersmianus procedentes de três Estados da Federação 

aqui analisados apresentaram diferenças significativas em relação ao número de 

escamas dorsais, fato que corrobora a variação geográfica relatada previamente por 

Dixon & Hendricks (1979). Os indivíduos provenientes do Estado da Paraíba 

apresentam um alto número de escamas dorsais, se destacando dos outros indivíduos da 

amostra, mas não da espécie; (Figura 12). Além disso, um dos indivíduos apresenta um 

maior tamanho corporal, que está além dos valores já descritos para a espécie (Tabela 

8). Porém, a menor quantidade de exemplares na amostra do Estado da Paraíba (N= 7) 

em relação aos da Bahia (N=23) e de Alagoas (N= 37) indica que a singularidade 

presente nas T. brongersmianus do Estado da Paraíba, pode ser resultante do pequeno 

tamanho da amostra ou de dimorfismo sexual ocorrente nesta espécie, parâmetro não 

avaliado neste trabalho.  

Os espécimes de T. paucisquamus apresentam número médio de escamas dorsais 

de 197, que está um pouco acima do descrito para esta espécie, que foi de 170 e 190, 

quando apenas dois exemplares foram examinados (Dixon & Hendricks 1979). Assim 

sendo, a partir da análise de 34 espécimes, este trabalho estendeu a amplitude no 

número de vários caracteres merísticos analisados (Tabela 8). A análise 

intrapopulacional entre os indivíduos de T. paucisquamus mostrou que os indivíduos de 

Alagoas apresentam uma média de escamas dorsais significativamente maior que 

aqueles da Paraíba e Rio Grande do Norte. Isso ocorreu provavelmente devido ao 
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tamanho da amostra do Estado de Alagoas: N= 22, contra N= 4 e N= 7 da Paraíba e Rio 

Grande do Norte, respectivamente (Figura 10).  

Mesmo com uma baixa amostragem (N = 6), os espécimes originariamente 

analisados como Typhlops sp. e que, conforme análises deste trabalho foram 

reconhecidos e identificados como T. amoipira, apresentaram média de 214,33 escamas 

dorsais que os inserem dentro da amplitude de variação reconhecida por Rodrigues & 

Juncá (2002) para esta espécie (212-242). Quando comparados com os espécimes desta 

espécie procedentes de Minas Gerais e analisados por Fernandes et al. (2010), e com os 

de T. paucisquamus examinados neste trabalho, os indivíduos de T. amoipira de 

Alagoas e do Rio Grande do Norte se mostraram mais próximos daqueles de Minas 

Gerais (Tabela 5), o que reforça a validade da ocorrência dessa espécie nessas novas 

localidades nordestinas. 

Três dos espécimes de T. amoipira são procedentes da região de dunas e 

restingas de Piaçabuçu-AL, situadas às margens da Foz do Rio São Francisco. A 

presença dessa espécie nesta localidade mostra coerência com a localidade tipo, que é a 

região de dunas nas margens do médio Rio São Francisco (Rodrigues & Juncá 2002). 

No entanto, esta nova localidade é parte do bioma Mata Atlântica, e não da Caatinga, 

como a localidade-tipo. Outro indivíduo foi registrado para a Mata Atlântica do Estado 

de Alagoas (São José da Laje), portanto, área bem diferente da região das dunas onde os 

outros três foram encontrados; no entanto, o número de escamas dorsais (218) e o 

número de escamas ao redor do corpo (18, sem redução), o define claramente como um 

espécime de T. amoipira. Cabe destacar, porém, que este espécime apresenta coloração 

um pouco mais escura que os daqueles registrados para as dunas do Rio São Francisco e 

do Rio Grande do Norte, com focinho bastante manchado de marrom. Esse padrão de 

cor pode indicar uma relação com o ambiente de mata em que ocorre, pois todas as 

espécies de Typhlops encontradas na Mata Atlântica de Alagoas apresentam coloração 

mais escura. 

Os outros dois indivíduos de T. amoipira são procedentes de duas áreas de dunas 

e restingas das praias de Búzios e Pirangi do Sul, Parnamirim, Rio Grande do Norte. 

Esses espécimes estão localizados muito distantes das localidades até então indicadas 

como de ocorrência para essa espécie, porém, o ambiente onde ela foi encontrada é 

coerente com aquele do Estado de Alagoas: dunas e restingas do Bioma Mata Atlântica. 

Elas são semelhantes tanto em folidose quanto no padrão de cor, qual seja, marrom 

claro com focinho bege quase inteiramente sem manchas. 
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 É possível que esta espécie também ocorra em toda a costa dos Estados da 

Paraíba, Pernambuco e Sergipe e que não foi encontrada até então devido à escassez de 

investimentos em inventários nessas áreas e/ou pela dificuldade de obtenção dessa 

espécie, que apresenta hábito fossorial. 
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Resumo 

O progresso da sistemática para a família Typhlopidae tem sido impossibilitado por 

vários fatores, tais como mínima diferenciação morfológica inter-específica, e o fato de 

muitas espécies serem conhecidas de um ou poucos indivíduos, o que tem contribuído 

para a escassez de conhecimento sobre variação morfológica intra-específica. Nesse 

estudo, foi avaliado o desempenho dos caracteres contínuos e discretos para a dedução 

da filogenia das espécies do gênero Typhlops ocorrentes na Mata Atlântica brasileira 

procedentes dos Estados da Paraíba, Rio Grande do Norte, Alagoas e Bahia: Typhlops 

brongersmianuş Typhlops paucisquamus, Typhlops amoipira e de uma espécie 

geograficamente próxima a elas, mas que está fora do bioma Mata Atlântica, Typhlops 

yonenagae. Para o grupo externo, foram analisados os caracteres utilizados na descrição 

de Liotyphlops trefauti. Foi revelada a existência de monofiletismo envolvendo as 

espécies T. amoipira, T. brongersmianus e T. paucisuquamus, com estas duas últimas 

formando uma topologia de um grupo-irmão mais estreitamente relacionado neste 

cladograma. Typhlops yonenagae ficou fora do clado apresentado para as espécies 

existentes na Mata Atlântica brasileira e foi suportada por apenas um caráter. A análise 

de Boostrap resultou em uma  politomia, sugerindo a necessidade de análise filogenética 

integrativa utilizando maior número de espécimes e caracteres diferenciados 

(moleculares, comportamentais, e morfológicos). 
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1. Introdução 
 
O status taxonômico de algumas espécies de Typhlops que ocupam o continente 

Sul Americano tem se mantido completamente confuso por cerca de 200 anos. A falta 

de dados adequados nas descrições das espécies, aliada à freqüência de informações 

incertas sobre as localidades de ocorrência, tem tomado um tempo significativo em 

revisões de literatura, correspondência e empréstimo entre Museus, freqüentemente sem 

sucesso (Dixon & Hendricks 1979). As descrições mais recentes dos tiflopídeos 

ocorrentes na América têm sido superficiais, utilizando apenas estatística descritiva 

(variância, média e desvio padrão), sem qualquer outro tratamento estatístico mais 

detalhado, e sem análise filogenética (Mccranie & Wilson 2001; Dixon & Hendricks 

1979; Townsend et al. 2008; Thomas & Hedges 2007; Rodrigues & Juncá 2002).  

A utilização de caracteres morfológicos tem dado relevante suporte a revisões 

visando o estabelecimento da filogenia de diversas famílias de serpentes (Silva & Sites 

et al. 1999; Fernandes et al. 2002; Laduc & Johnson 2003; Hollis 2006; Passos & 

Fernandes 2008). Entretanto, o progresso na sistemática para a família Typhlopidae tem 

sido impossibilitado por vários fatores, incluindo mínima diferenciação morfológica 

inter-específica e ausência de dados de história natural, ecologia e comportamento. 

Além disso, muitas espécies são conhecidas por um ou poucos indivíduos, o que tem 

contribuído para um pobre conhecimento de variação morfológica intra-específica nesta 

família (Rabosky et al. 2004).  

A pouca variação morfológica ocorrente entres os membros da família 

Typhlopidae dificulta o emprego de uma análise filogenética baseada na maneira 

tradicional de codificação dos caracteres, pois o número de caracteres contínuos a serem 

empregados vai muito além dos caracteres discretos, tradicionalmente usados em 

filogenia morfológica. Em geral, essa variação representa um desafio às tradicionais 

técnicas de codificação, como as metodologias que dependem da existência de 

intervalos entre os estados do caráter para transformar a variação observada em códigos 

discretos adequados para a realização da filogenia (ver Goloboff 2006). 

Algumas novas metodologias têm sido propostas visando à superação destas 

dificuldades, para que assim seja possível explorar o papel dos caracteres contínuos na 

dedução das filogenias de diferentes grupos (Thiele 1993; Goloboff et al. 2006).  

Nesse estudo, foi avaliado o desempenho dos caracteres contínuos e discretos 

para a dedução da filogenia das espécies do gênero Typhlops ocorrentes na Mata 



66 

 

Atlântica brasileira: Typhlops brongersmianus Vanzolini, 1972; Typhlops 

paucisquamus Dixon & Hendricks, 1979, Typhlops amoipira Rodrigues & Juncá, 2002 

e de uma geograficamente próxima a elas, mas que está fora do bioma Mata Atlântica, 

Typhlops yonenagae Rodrigues, 1991.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2 - MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1 - MATERIAL ANALISADO  

 

Para este estudo foram examinados 100 espécimes de T. brongersmianus e T. 

paucisquamus ocorrentes na Mata Atlântica brasileira que se encontram depositados nas 

seguintes coleções herpetológicas: Museu de Zoologia da UFBA (UFBA), Museu de História 

Natural da UFAL (MUFAL), Coleção Herpetológica da Universidade Estadual de Feira de 

Santana - BA (LAPH), Coleção Herpetológica da Universidade Federal da Paraíba (UFPB) e 

Coleção Herpetológica da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (CHBEZ). Além 

desses exemplares, foram utilizadas informações da literatura da série tipo de T. amoipira 

(Rodrigues & Juncá 2002), e os dados do holótipo e parátipo de T. yonenagae (Rodrigues 

1991), espécie não ocorrente na Mata Atlântica brasileira, mas geograficamente próxima às 

congenéricas aqui analisadas. Para o grupo externo, foram analisadas as informações da 

descrição de Liotyphlops trefauti Freire Caramaschi & Argôlo, 2007. Todo o material 

utilizado na análise filogenética encontra-se listado no Anexo I. 

 

2.2 – CODIFICAÇÃO DOS CARACTERES CONTÍNUOS 

 O método de codificação por intervalo “gap weighting” foi utilizado para codificar os 

caracteres contínuos para a análise filogenética das espécies de Typhlops. Seguiu-se a 

proposta de Thiele (1993) que indicou esse método para codificar caracteres contínuos por 

reter informação sobre a ordem dos estados do caráter e o tamanho do intervalo entre eles. 

Neste método, todas as diferenças entre os estados do caráter são tomados como informativos 

e a diferenciação entre as séries de transformação espúria e informativa é feita depois que as 

árvores de máxima parcimônia são obtidas. Dessa maneira, o método permite uma decisão a 

priori da informatividade do caráter em acordo com o princípio auxiliar de Hennig (Wiley et 

al. 1991). 

 Os dados são expressos por ordem dos estados, arranjados de acordo com suas médias, 

medianas, valores máximos ou mínimos. Uma vez que os dados foram ordenados, os valores 

são padronizados e usados de acordo com a seguinte fórmula: 

 

 



68 
 
 

Onde n é o número máximo de estados do caráter tolerado pelo algoritmo usado (por exemplo 

10, em NONA); máx e min são os valores máximos e mínimos obtidos para o caráter e x 

refere-se ao valor a ser padronizado. Depois de alcançar a padronização, a parte íntegra de 

cada novo valor padronizado é usada com um estado de caráter em uma série de 

transformação ordenada. 

 

2.3 – Descrição dos caracteres 

Os seguintes caracteres foram avaliados, conforme descrição a seguir: 

1 - N° total de escamas dorsais (Dor) – contadas a partir da margem posterior da escama 

rostral até a extremidade da cauda: (0) 194,26; (1) 214,33-217,29; (3) 264; (9) 531,5. 

2 - N° de escamas subcaudais (Sub) – contadas na região ventral da cauda, após a placa 

cloacal, até o espinho da cauda: (0) 8; (6) 9,5; (7) 9,7; (8) 10; (9) 10,6 . 

3 - Comprimento total (CT) – medida em mm da extremidade do focinho a extremidade da 

cauda: (0) 98,5; (3) 141,49-145,01; (6) 216,19; (9) 373,5. 

4 - N° de fileiras de escamas ao redor do meio do corpo – contadas ao redor do meio do 

corpo: (0) 18; (5) 20; (9) 22. 

5 - Ccau/CT – Comprimento da cauda sobre o comprimento total: (0) 0,01; (5) 0,02-0,03; (9) 

0,04. 

6 - Lcab/CT – Diâmetro da cabeça sobre o comprimento total: (0) 0,03; (9) 0,04. 

7 - CR/LR - Comprimento da rostral sobre largura da rostral: (0) 1,61-1,65; (9) 4,13. 

8 - DO/Lcab - Diâmetro do olho sobre diâmetro da cabeça: (0) 0,10; (2) 0,12; (3) 0,13; (9) 

0,18. 

9 - CT/Ccau – Comprimento total sobre comprimento da cauda: (0) 20,41-28,43; (1) 31,36; 

(5) 49,25; (9) 93,38. 

10- Cr/Lcab – Comprimento da rostral sobre a largura da cabeça (0) 0,52; (9) 1,27. 
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2.4 – Análise filogenética 

 A matriz dos caracteres foi construída usando o programa Nexus Data Editor 0,50 

(Page 2001). A partir de então foram realizadas buscas heurísticas por árvores filogenéticas 

mais parcimoniosas através do programa NONA (Goloboff 1999). A espécie Liotyphlops 

trefauti foi selecionada como grupo externo por representar pertencer a família 

Anomalepididae, considerada por Lee et al. (2007) mais primitiva e filogeneticamente mais 

próxima da família aqui estudada.  

 A matriz final englobou 10 caracteres multiestados, com estados escalonados de 0-9, 

codificados de forma ordenada e numerados de 1-10, segundo a metodologia de Thiele (1993) 

conforme explicitada em Kitching et al. (1998). A matriz foi submetida ao programa NONA, 

com os seus parâmetros normais, resultando em apenas um cladograma mais parcimonioso; 

após este procedimento, foi realizada uma análise de Bootstrap a partir de 1000 replicatas para 

fornecimento de um suporte ao cladograma encontrado. Os cladogramas, sob forma de 

arquivo emf (enhanced metafile), obtidos a partir  do NONA, foram trabalhados no programa 

freeware INKSCAPE 0.48, disponível online. 

 

 

  



 
 

3 – Resultados e Discussão 
 

 A árvore mais parcimoniosa foi obtida a partir de 93 passos, com um índice de 

consistência (IC) de 90 e um índice de retenção (IR) de 57, por meio de 10 replicatas. 

O consenso estrito revelou a existência de um clado envolvendo as espécies T. 

amoipira, T. brongersmianus e T. paucisuquamus, com estas duas últimas formando 

uma topologia de um grupo-irmão mais estreitamente relacionado do que com as 

outras duas espécies dentro deste cladograma (Figura 1). 

 O clado é suportado por três sinapomorfias: número de escamas dorsais 

reduzido: (212,33-217,29); maior número de subcaudais (9,7) e uma baixa relação 

entre Comprimento total e comprimento da cauda CT/CCau (31,36) em relação ao 

grupo externo e, portanto, esses são considerados estados mais derivados deste caráter.  

 Typhlops bongersmianus compartilha com T. paucisquamus três 

sinapomorfias: Alto número de escamas subcaudais (10); a maior proporção entre o 

comprimento da cauda e comprimento total Ccau/CT (0,04) e a menor relação entre 

comprimento total e comprimento da cauda CT/Ccau (20,41-28,43). Typhlops 

paucisquamus é definida por duas apomorfias que representam os menores estados 

daquele determinado caráter: O menor número de escamas dorsais (194,26), e uma 

autapomorfia, menor proporção entre o diâmetro do olho e a largura da cabeça 

DO/Lcab (0,10).  

 Typhlops brongersmianus é suportado pela maior quantidade de apomorfias: O 

maior número de subcaudais (10,6); a maior relação entre o comprimento da rostral e 

sua largura CR/LR (4,13) e a maior proporção entre o comprimento da rostral e 

largura da cabeça CR/Lcab (1,27). Dois desses caracteres foram considerados 

homoplásicos: grande comprimento total (216,19) e a presença de 20 fileiras de 

escamas ao redor do meio do corpo, caráter este que está presente apenas em T. 

brongersmianus dentre as serpentes do gênero Typhlops ocorrentes na Mata Atlântica 

brasileira. As outras espécies apresentam invariavelmente 18 fileiras de escamas ao 

redor do corpo e este caráter, além de ser taxonomicamente importante na distinção 

entre as espécies de T. brongersmianus e as outras da Mata Atlântica, também 

demonstrou ser filogeneticamente relevante. 
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 Similarmente, o número de escamas dorsais, caráter taxonômico comumente 

usado na identificação das espécies de Typhlops (Dixon & Hendricks 1979; Thomas & 

Hedges 2007), também demonstrou relevância filogenética, sendo considerado um dos 

caracteres sinapomórficos não-ambíguos que separaram as espécies ocorrentes na 

Mata Atlântica brasileira de T. yonenagae. Isto se deve ao fato de ocorrer ampla 

sobreposição deste caráter entre as três espécies, excluindo T. yonenagae. Este caráter 

esteve presente como sinapomórfico entre T. amoipira e o grupo-irmão formado por T. 

brongersmianus e T. paucisquamus e foi considerado um dos caracteres apomórficos 

de T. paucisquamus (Figura 1).  

 

Figura 1 – Árvore filogenética com máxima parcimônia para as espécies de Typhlops 
da Mata Atlântica brasileira. Números ao longo das linhas representam os caracteres e 
respectivos estados avaliados. 
  

 Typhlops amoipira se apresentou como grupo-irmão de T. brongersmianus e T. 

paucisquamus, compartilhando três sinapomorfias com estas espécies, indicando um 

relacionamento próximo a elas; apesar de só recentemente ter sido ampliada a 

distribuição geográfica de T. amoipira para regiões de Mata Atlântica e de que os 

dados obtidos para a realização desta filogenia foram da série tipo; ou seja, de 

espécimes ocorrentes fora dos limites de Mata Atlântica, nas dunas do médio São 

Francisco no Estado da Bahia. No entanto, esta espécie não apresentou nenhuma 

apomorfia. Isto pode ter ocorrido devido à utilização de poucos caracteres e 

exemplares (seis espécimes) para a realização desta filogenia, impossibilitando um 

melhor suporte da mesma nesse clado. 
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 Typhlops yonenagae ficou fora do clado apresentado para as espécies 

existentes na Mata Atlântica brasileira e foi suportada por apenas um caráter: o menor 

comprimento total (98,5). Este resultado corrobora as considerações taxonômicas 

feitas para esta espécie, bem como sua localização geográfica, pois ela ocorre fora do 

Domínio da Mata Atlântica, nas dunas do médio Rio São Francisco, e apresenta uma 

quantidade de escamas dorsais (caráter com sinal filogenético) que só se sobrepõe ao 

de T. brongersmianus. Assim sendo, apesar da inclusão dos dados apenas do holótipo 

e do parátipo neste estudo, foi possível validar esta espécie e separá-la 

filogeneticamente daquelas ocorrentes na Mata Atlântica. 

 O monofiletismo de T. brongermianus e T. paucisquamus corrobora as 

considerações taxonômicas feitas por Freire et. al (2001) de possível ocorrência de um 

relacionamento muito próximo entre essas espécies pelo fato de haver, em simpatria, 

similaridade morfológica entre elas.  

 A análise de Boostrap (com 1000 replicatas) resultou em 1003 árvores mais 

parcimoniosas, cujo consenso estrito resultou em uma  politomia com nível de suporte 

50. Isto sugere que há necessidade de uma análise filogenética integrativa utilizando 

maior número de espécimes e de caracteres diferenciados (moleculares, 

comportamentais, e morfológicos). 

 Muitos dos caracteres utilizados nas análises filogenéticas são dispensáveis 

devido à variação que eles exibem no táxon terminal (Thiele 1993). Estes caracteres 

(quantitativos e polimórficos) são normalmente excluídos das análises por uma 

variedade de razões, como ao fato deles mostrarem variação intra-específica (Gensel 

1992), ou por serem arbitrariamente definidos (Cox e Urbatsch 1990), ou por serem 

altamente homoplásticos (Campbell e Frost, 1993; Wiens, 1995). Todavia, estes tipos 

de caracteres são comuns e ocasionalmente usados nos estudos, tal como este. 

 Além disso, o conceito ideal de caráter varia de acordo com o autor, e o critério 

de escolha e exclusão de caracteres não são geralmente claros (Poe & Wien 2000). 

Estudos recentes corroboram que estes caracteres têm informação filogenética e 

devem ser considerados (Gutberlet, 1998; Gutberlet & Harvey, 2002; Smith & 

Gutberlet, 2001; Wiens, 1995, 1998).  

 Sendo assim, este estudo demonstrou que, mesmo com um reduzido número de 

caracteres e de espécimes analisados, foi possível realizar a primeira filogenia dessas 

espécies e ainda obter um clado bem suportado que revelou um monofiletismo para as 
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espécies de Typhlops da Mata Atlântica brasileira: T. amoipira, T. brongersmianus e 

T. paucisquamus. 
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Considerações finais 
 

 As análises, taxonômica e filogenética, revelaram uma grande similaridade 

entre as espécies de Typhlops ocorrentes na Mata atlântica brasileira, mas que, com 

uma acurada análise morfológica, incluindo ferramentas estatísticas, auxiliaram na 

identificação das diferenças ocorrentes entre essas espécies. A análise filogenética 

possibilitou a identificação de monofiletismo composto pelas espécies ocorrentes na 

Mata Atlântica brasileira. 

 A falta de levantamentos herpetofaunísticos em alguns Estados nordestinos 

impossibilitou o acesso e avaliação de uma maior amostragem dessas serpentes 

utilizadas neste estudo. Além disto, foi constatada durante as visitas às coleções, a 

inexistência de bancos de tecidos armazenados destas serpentes, impossibilitando a 

inclusão de ferramentas moleculares neste estudo, fato que seria relevante para a 

obtenção de uma filogenia mais robusta. 
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ANEXO I 

 

MATERIAL ANALISADO 

Typhlops brongersmianus 

Bahia: Igrapiuna: LAPH 1594; LAPH 1596; LAPH 1591; LAPH 1598; LAPH 1592; 
LAPH 1590; LAPH 1599; LAPH 1595; LAPH 1597; LAPH 1642; LAPH 1637; LAPH 
1639; LAPH 1641; LAPH 1638; LAPH 1640; LAPH 1561; Cachoeira: UFBA 1646; 
UFBA 1650; UFBA 1648; UFBA 1649; Camaçari: UFBA 1725; Prado: UFBA 1644; 
Vera Cruz: UFBA 358;  
Alagoas: Piranhas: UFBA 1190; Serra da Saudinha – Maceió: MUFAL 3350; 
MUFAL 5083; MUFAL 5084; MUFAL 5085; MUFAL 5086; Mata do Catolé – 
Maceió: MUFAL 3329; MUFAL 3325; MUFAL 7565; MUFAL 3026; MUFAL 3441; 
MUFAL 3034; MUFAL 3038; MUFAL 3037; MUFAL 2956; MUFAL 7564; MUFAL 
3475; CHBEZ-UFRN 439; Mata da Salva - Rio Largo: MUFAL 1953; MUFAL 1950; 
CHBEZ–UFRN 335; CHBEZ–UFRN 738; CHBEZ–UFRN 127. Mata do Cedro – Rio 
Largo: MUFAL 436; MUFAL 581; MUFAL 7566; MUFAL 437; MUFAL 1380; 
MUFAL 1374; Mata da Bananeira – Murici: MUFAL1884; MUFAL 1824; 
Ibateguara: Mata do Coimbra: CHBEZ–UFRN 2197; CHBEZ–UFRN 752; CHBEZ–
UFRN 753; Mata da Fazenda Petrópolis: CHBEZ–UFRN 660. 
Paraíba: Reserva Biológica Guaribas- Mamanguape: UFPB 3214; UFPB 3215; 
UFPB 3216; UFPB 3217; MUFAL 3259; MUFAL 3260; MUFAL 3261. 
 
Typhlops paucisquamus 
 
Alagoas: Sítio Pau Brasil – Coruripe: MUFAL 6623; MUFAL 6624; MUFAL 6237; 
MUFAL 6238; MUFAL 6232; MUFAL 6239; MUFAL 6233; MUFAL 6231; MUFAL 
6234; MUFAL 6236; MUFAL 6622; MUFAL 6235; Mata do Catolé– Maceió: 
MUFAL  7567; MUFAL 4592; MUFAL 3127; MUFAL 3036; MUFAL 2990; CHBEZ–
UFRN 603; Mata do Cedro– Rio Largo: MUFAL 1372; Flexeiras: MUFAL1850; 
MUFAL 2058; Ibateguara: Mata do Coimbra- CHBEZ–UFRN 657. 
Rio Grande do Norte: Tibau do Sul: MUFAL 51; MUFAL 56; CHBEZ-UFRN 3682; 
CHBEZ-UFRN 2884; CHBEZ-UFRN 2885; CHBEZ-UFRN 2886; CHBEZ-UFRN 
2887. Praia de Pirangi do Sul- Parnamirim: MUFAL 12 
Paraíba: João Pessoa: UFPB 559; MUFAL 460; MUFAL 180; MUFAL 459. 
 
Typhlops amoipira  
 
Alagoas: Piaçabuçu: MUFAL 290; MUFAL 291; MUFAL 292. São José da Laje: 
MUFAL 664 
Rio grande do Norte: Praia de Pirangi do Sul- Parnamirim: MUFAL 17; Praia de 
Búzios- Parnamirim: MUFAL 22. 
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ANEXO II 

 

 

Matriz dos Estados dos Caracteres codificados pelo método ‘gap weighting” 
usados na análise de máxima parcimônia 

    Táxon I II III IV V VI VII VIII IX X 

Liotyphlops 9 0 9 9 0 ? ? ? 9 ? 

T. yonenagae 3 6 0 0 5 9 ? 9 5 ? 

T. amoipira 1 7 3 0 5 0 0 2 1 0 

T. brongersmianus 1 9 6 5 9 0 9 3 0 9 

T. paucisquamus 0 8 3 0 9 0 0 0 0 0 
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ANEXO III 

 

Normas para publicação na revista Zootaxa - ISSN 1175-5334 (Online Edition) 

 

Preparation of manuscripts  

1) General. All papers must be in English. Authors whose native language is not English are encouraged 
to have their manuscripts read by a native English-speaking colleague before submission. Nomenclature 
must be in agreement with the International Code of Zoological Nomenclature (4th edition 1999), which 
came into force on 1 January 2000. Author(s) of species name must be provided when the scientific name 
of any animal species is first mentioned (the year of publication needs not be given; if you give it, then 
provide a full reference of this in the reference list). Authors of plant species names need not be given.  
Metric systems should be used.  If possible, use the common font New Times Roman and use as little 
formatting as possible (use only bold and italics where necessary and indentions of paragraphs except the 
first).  Special symbols (e.g. male or female sign) should be avoided because they are likely to be altered 
when files are read on different machines (Mac versus PC with different language systems). You can code 
them as m# and f#, which can be replaced during page setting. The style of each author is generally 
respected but they must follow the following general guidelines.  

2) The title  should be concise and informative.  The higher taxa containing the taxa dealt with in the 
paper should be indicated in parentheses: e.g. A taxonomic revision of the genus Aus (Order: family).  

3) The name(s) of all authors of the paper must be given and should be typed in the upper case (e.g. 
ADAM SMITH, BRIAN SMITH & CAROL SMITH). The address of each author should be given in 
italics each starting a separate line.  E-mail address(es) should be provided if available.   

4) The abstract should be concise and informative. Any new names or new combinations proposed in the 
paper should be mentioned. Abstracts in other languages may also be included in addition to English 
abstract. The abstract should be followed by a list of key words that are not present in the title. Abstract 
and key works are not needed in short correspondence.  

5) The arrangement of the main text varies with different types of papers (a taxonomic revision, an 
analysis of characters and phylogeny, a catalogue etc.), but should usually start with an introduction  and 
end with a list of references. References should be cited in the text as Smith (1999), Smith and Smith 
(2000) or Smith et al. 2001 (3 or more authors), or alternatively in a parenthesis (Smith 2000; Smith & 
Smith 2000; Smith et al. 2001). All literature cited in the text must be listed in the references in the 
following format (see a sample page here in PDF).  

A)Journal paper:  
Smith, A. (1999) Title of the paper. Title of the journal in full, volume number, page range.   

B)Book chapter:  
Smith, A. & Smith, B. (2000) Title of the Chapter. In: Smith, A, Smith, B. & Smith, C. (Eds), Title of 
Book. Publisher name and location, pp. x–y.   

C) Book:  
Smith, A., Smith, B. & Smith, C. (2001) Title of Book. Publisher name and location, xyz pp.    

C) Internet resources 
Author (2002) Title of website, database or other resources, Publisher name and location (if indicated), 
number of pages (if known). Available from: http://xxx.xxx.xxx/ (Date of access).  
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Dissertations resulting from graduate studies and non-serial proceedings of conferences/symposia are to 
be treated as books and cited as such. Papers not cited must not be listed in the references.  

Please note that (1) journal titles must be written in full (not abbrevi ated); (2) journal titles and 
volume numbers are followed by a ","; (3) page ranges are connected by "n dash", not hyphen "-", which 
is used to connect two words. For websites, it is important to include the last date when you see that site, 
as it can be moved or deleted from that address in the future.  

On the use of dashes:  (1) Hyphens are used to link words such as personal names, some prefixes and 
compound adjectives (the last of which vary depending on the style manual in use). (2) En-dash or en-rule 
(the length of an ‘n’) is used to link spans. In the context of our journal that means numerals mainly, most 
frequently sizes, dates and page numbers (e.g. 1977–1981; figs 5–7) and also geographic or name 
associations (Murray–Darling River; a Federal–State agreement). (3) Em-dash or em-rule (the length of 
an ‘m’) are used far more infrequently, and are used for breaks in the text or subject, often used much as 
we used parentheses. In contrast to parentheses an em-dash can be used alone; e.g. What could these 
results mean—that Niel had discovered the meaning of life? En-dashes and em-dashes should not be 
spaced.   

6) Legends of illustrations  should be listed after the list of references. Small illustrations should be 
grouped into plates. When preparing illustrations, authors should bear in mind that the journal has a 
matter size of 25 cm by 17 cm and is printed on A4 paper. For species illustration, line drawings are 
preferred, although good quality B&W or colour photographs are also acceptable. See a guide here for 
detailed information on preparing plates for publication.  

7) Tables, if any, should be given at the end of the manuscript. Please use the table function in your word 
processor to build tables so that the cells, rows and columns can remain aligned when font size and width 
of the table are changed. Please do not  use Tab key or space bar  to type tables.   

8) Keys are not easy to typeset. In a typical dichotomous key, each lead of a couplet should be typed 
simply as a paragraph as in the box below:  

1 Seven setae present on tarsus I ; four setae present on tibia I; leg I longer than the body; legs black in 
color ... Genus A 
- Six setae present on tarsus I; three setae present on tibia I; leg I shorter than the body; legs brown in 
color ... 2 
2 Leg II longer than leg I ... Genus B 
- Leg II shorter than leg I ... Genus C  

 

 


