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ABSTRACT 

 

Coleodactylus genus is widespread among the north of South America and 

assembles five species of dimunitive lizards that live in forests’ leaf-leather. The majority 

of studies regarding this genus do not consider morphological variations between 

species. Vanzolini (1967) made the last revision about this group. Species from this 

genus are known for being cryptical. Except for more evident differences that separate 

C. amazonicus from other species of this genus, diagnostic characters are mainly 

related to the number of scales in the head.   

Recently, a work based on molecular data was published. It hypothesized the 

relationship between species and indicated that diversity in this group is underestimated 

(Geurgas et al., 2008). Herein we performed the taxonomic revision of the genus, 

guided by molecular analysis, considering external morphological data. 

The evaluation of 3904 specimens, which were sampled in almost the entire 

geographical distribution of the genus, indicated strong morphological similarity among 

Coleodactylus clades, showing also conserved external morphology, despite the 

accentuated genetic differentiation. Results from this work, in general terms, 

corroborated the analysis of Geurgas et. al (2008). Diagnosed species were 

morphologically congruous with monophyletic groups found in this molecular work. 

Morphological variations found here will allow the recognition of four new species, 

two of them allocated in C. septentrionalis and another two in C. meridionalis, 

increasing to nine the number of species in the genus. Due to their external morphology 

homogeneity and diminutive size, we strongly suggest that studies of different nature 

(osteological, ecological, etc) should be made in order to unravel the real diversity of the 

genus.  



 

RESUMO 

 

O gênero Coleodactylus está distribuído pelo norte da América do Sul e reúne 

cinco espécies de lagartos de tamanho reduzido que habitam o folhiço da mata. A 

maioria dos estudos acerca do gênero não trata das variações morfológicas entre as 

espécies, tendo sido o trabalho de Vanzolini (1967) a última revisão feita para o grupo. 

Suas espécies são reconhecidamente crípticas, e com exceção das diferenças mais 

evidentes que separam C. amazonicus das demais do gênero, os caracteres 

diagnósticos estão principalmente relacionados à folidose da cabeça. 

Recentemente foi publicado um estudo baseado em dados moleculares que 

propõe hipótese de relacionamento entre as espécies e indica que a diversidade do 

grupo está subestimada (Geurgas e col., 2008). Guiado pela análise molecular, foi 

realizada aqui o estudo taxonômico do gênero, considerando dados de morfologia 

externa. 

A avaliação de 3904 exemplares, amostrados em quase toda a distribuição 

geográfica do gênero, indicou forte similaridade morfológica entre os clados de 

Coleodactylus e que estes apresentam morfologia externa conservada, apesar da 

acentuada diferenciação genética. O resultado do estudo, de maneira geral, é 

corroborado pela análise de Geurgas e col (2008), sendo as espécies diagnosticadas 

morfologicamente congruentes com os agrupamentos monofiléticos encontrados no 

estudo molecular. 

As variações morfológicas encontradas aqui permitiram o reconhecimento de 

quatro novas espécies, duas hoje alocadas em C. septentrionalis e duas em C. 

meridionalis, elevando para nove o número de espécies do gênero. Devido à 

homogeneidade de morfologia externa e tamanho reduzido dos animais, sugere-se 

fortemente que estudos de outra natureza (osteológica, ecológica, etc.) e de 

microestruturas sejam realizados a fim de se conhecer a diversidade real do gênero. 



 

 

INTRODUÇÃO 

 

O gênero Coledactylus está alocado na família Sphaerodactylidae, que pertence 

ao grupo Gekkota, o maior clado dentro de Scleroglossa. Os Gekkota, distribuídos por 

todos os continentes com exceção da Antártica, são reconhecidos principalmente pela 

presença de lamelas adesivas nos dígitos, pele granular, escamas pequenas e olhos 

grandes com pupila elíptica nas formas noturnas e crepusculares (Pough, 1998). 

Popularmente, os representantes desse grupo são denominados lagartixas, com a 

exceção de um pequeno grupo, os pigopodídeos, que são animais de formas 

alongadas e membros reduzidos.  

Os Gekkota são tradicionalmente aceitos como agrupamento natural, e sua 

posição basal dentro de Scleroglossa é pouco contestada (Estes e col., 1988; Han e 

col., 2004). A composição de seus táxons e a relação entre eles, entretanto, têm sofrido 

modificações porque os autores, intuitivamente, davam ênfase diferencial a um ou 

outro caráter (e.g. Boulenger, 1884; Gadow, 1901; Camp, 1923; Smith, 1933; 

Underwood, 1954; Hamilton 1960; Romer, 1956; Kluge, 1967; Estes e col., 1988).  

A hipótese filogenética de Gekkota baseada em dados morfológicos mais atual é a 

de Kluge (1987), na qual o clado está subdividido em três famílias monofiléticas: 

Eublepharidae, Gekkonidae e Pygopodidae. Mais recentemente, as filogenias 

moleculares trouxeram algumas mudanças na classificação dos táxons (eg Han e col., 

2004; Towensend e col., 2004; Vidal & Hedges, 2005; Feng e col., 2007; Gamble e col., 

2008a), sendo que a proposta de Gamble e col. (2008b), a que reúne mais terminais, 

reconhece sete famílias: Diplodactylidae, Carphodactylidae, Pygopodidae, 

Eublepharidae, Gekkonidae, Phyllodactylidae e Sphaerodactylidae. 



Até a publicação do trabalho de Gamble e col. (2008a), os esferodactilídeos eram 

uma subfamília neotropical que somava 145 espécies alocadas em cinco gêneros: 

Coleodactylus Parker, 1926, Gonatodes Fitzinger, 1843, Lepidoblepharis Peracca, 

1897, Pseudogonatodes Ruthven, 1915 e Sphaerodactylus Wagler, 1830. Na nova 

classificação, esses gêneros passaram a compor a tribo Sphaerodactylini, que com a 

adição de Saurodactylus forma a subfamília Sphaerodactylinae. A subfamília acrescida 

de outros cinco gêneros (Qedenfeltia, Aristelliger, Teratoscincus, Pristurus e Euleptes) 

forma a família Sphaerodactylidae.  

Junto com a nova classificação, Gamble e col. (2008b) propõem que a família é 

gondwânica e originou-se durante o Médio Cretáceo, apresentando hoje distribuição 

disjunta pela porção centro sul do continente asiático à oeste da Índia, na península 

arábica, na região mediterrânea ao norte do continente africano, e no continente 

americano, desde a região centro-norte da América do Sul até o sul do México, 

incluindo as ilhas da América Central.  

Dos gêneros de Sphaerodactylini, Sphaerodactylus é o maior deles, agrupando 

cerca de 90 espécies, seguido de Gonatodes, com 17 espécies e Lepidoblepharis, com 

16 espécies. Pseudogonatodes e Coleodactylus reúnem cinco espécies cada (Pianka & 

Vitt, 2003). Estudos sobre as relações de parentesco entre esses gêneros concordam 

quanto ao monofiletismo dos táxons, mas diferem com relação à posição desses 

clados, com exceção de Gonatodes e Coleodactylus, que aparecem na posição basal e 

terminal, respectivamente (Vanzolini, 1968; Huey & Dixon, 1970; Hoogmoed, 1985; 

Kluge, 1995).  

Foram também Gamble e col. (2008), os primeiros a proporem uma hipótese 

filogenética de Sphaerodactylinae com base em dados moleculares. Nela, 

Pseudogonatodes sai como grupo irmão de Coleodactylus, e estes, grupo irmão de 

Sphaerodactylus. O agrupamento Gonatodes + Lepidoblepharis é basal dentro da tribo 

e apresenta grande suporte, ao contrário do que supunham os pré-cladistas Noble 

(1921), Parker (1926) e Vanzolini (1968).  



No estudo feito por Geurgas e col. (2008), com exceção do grupo (Gonatodes, 

Lepidoblepharis), as demais inferências de relacionamento dentre os gêneros não são 

bem definidas. Na análise bayesiana, o gênero Coleodactylus aparece basal dentro da 

tribo, mas os autores apontam que essa evidência deve ser analisada com cautela. 

O gênero Coleodactylus 

Coleodactylus é um dos gêneros de lagartos mais amplamente representados 

no Brasil. Suas cinco espécies estão assim distribuídas pelo norte da América do Sul: 

Coleodactylus amazonicus (Andersson, 1918) ocorre na Amazônia, na região 

delimitada entre o Acre e o Baixo Amazonas, sul da Venezuela, sul da Guiana, Guiana 

Francesa e Suriname; C. brachystoma (Amaral, 1935) é encontrada em enclaves de 

floresta no cerrado do Brasil central; C. meridionalis (Boulenger, 1888) ocorre em áreas 

de florestas do nordeste brasileiro; C. natalensis Freire, 1999 é conhecida apenas do 

Rio Grande do Norte e C. septentrionalis Vanzolini, 1980 estende-se do leste da 

Venezuela ao oeste do Suriname e norte de Roraima, com lacunas de distribuição 

entre as áreas (Vanzolini, 1957; 1980; Vanzolini e col., 1980; Ávila-Pires, 1995; Freire, 

1999; Colli et. al. 2002) (Figura 1).  

 



Figura 1. Distribuição das cinco espécies de Coleodactylus. 

Os lagartos desse gênero são diurnos, com exceção de C. brachystoma que é 

ativo também à noite, e vivem associados ao folhiço (Vanzolini, 1957, Brandão e Motta, 

2005). Embora C. amazonicus esteja basicamente associada a ambientes florestais 

sombreados, as demais espécies podem ser encontradas em ambientes de dossel 

fechado em matas úmidas a formações abertas mais mésicas (Vanzolini, 1980; Ávila-

Pires, 1995; Freire, 1999; Vitt e col., 2005). São de tamanho pequeno (a maior espécie, 

C. brachystoma, não atinge mais que 60 mm de comprimento total), com membros 

curtos e cauda menor que o corpo. A unha acomoda-se no interior de uma câmara 

formada por escamas (denominada estojo ungueal), que confere aparência bulbosa à 

ponta dos artelhos. O estojo é composto de quatro, no caso de C. amazonicus, ou 

cinco escamas, numa conformação assimétrica. Uma das funções associadas ao 

estojo é a de poder manter as garras protegidas de enganchar em substratos durante 



os saltos, hábito comum a esses animais, e aumentar o contato com o substrato na 

aterrissagem; outra função seria a de auxiliar na locomoção sobre a superfície da água. 

Os dedos também são curtos e com grau de assimetria variável; são cilíndricos, 

com a lamela subdigital lisa e transversalmente dilatada. A cabeça e o pescoço 

apresentam grânulos, e as escamas dorsais do tronco são imbricadas, podendo ser 

lisas ou carenadas. Já as escamas ventrais são sempre lisas. A maioria das escamas 

dorsais da cabeça é pequena, a rostral é grande e posteriormente incisa. A pupila é 

redonda e a aba palpebral é bem desenvolvida, apresentando a parte anterior 

escamosa e a posterior granulosa. Os poros pré-anais e femorais estão ausentes, as 

vértebras são procélicas e a clavícula é dilatada e não perfurada (Vanzolini, 1957; 

Ávila-Pires, 1995). 

A maioria dos estudos sobre o gênero trata de ecologia (Ramos, 1981; Vitt e col., 

2005), descrição do cariótipo (Santos e col., 2003) e variações morfológicas 

intraespecíficas (Vanzolini, 1968; Hoogmoed, 1985; Ávila-Pires, 1995). Nos poucos 

estudos de cunho taxonômico (Vanzolini, 1957; Vanzolini, 1980; Freire, 1999), há 

também poucas alterações, principalmente devido à homogeneidade morfológica das 

espécies e da decorrente dificuldade em se encontrar caracteres distintivos entre elas.  

 

Histórico taxonômico do gênero Coleodactylus Parker, 1926 

O gênero Coleodactylus foi descrito em 1926 por Parker, para a espécie 

Sphaerodactylus meridionalis Boulenger, 1888, com base em três fêmeas. 

Comparando a espécie com as demais de Sphaerodactylus, Parker encontrou 

diferenças com relação à composição do estojo ungueal, a inexistência de um acúleo 

superciliar e a presença da clavícula dilatada e imperfurada em Coleodactylus (Parker, 

1926). Neste mesmo trabalho, o autor registrou ainda a possibilidade de que S. 



amazonicus Andersson, 1918 também pudesse pertencer ao novo táxon. Em 1928, 

Wettstein descreveu a segunda espécie do gênero, Coleodactylus zenyi.  

Vanzolini, em 1957, revisou o gênero e, além de ter corroborado as conclusões de 

Parker com base na análise de uma amostra maior de exemplares de Coleodactylus 

meridionalis, sinonimizou S. amazonicus e C. zenyi, a C. amazonicus. Neste mesmo 

trabalho o autor reuniu Homonota brachystoma Amaral, 1935 e Sphaerodactylus 

pfrimeri Miranda-Ribeiro, 1937 na espécie Coleodactylus brachystoma (Amaral 1935) e 

descreveu uma nova espécie para o gênero: C. guimaraesi, posteriormente 

sinonimizada por Ávila-Pires (1995) a C. amazonicus. Em 1980 seria descrita 

Coleodactylus septentrionalis, a qual incluiria os exemplares de C. meridionalis 

distribuídos pela região norte da hiléia amazônica (Vanzolini, 1980). A última espécie a 

ser incluída no grupo foi C. natalensis (Freire, 1999). 

Atualmente, os principais caracteres que separam as cinco espécies de 

Coleodactylus estão relacionados à folidose da cabeça. Com exceção da presença de 

quilha nas escamas dorsais de C. amazonicus e das variações do estojo ungueal, são 

poucas as diferenças qualitativas diagnósticas das espécies. As poucas registradas, 

como a forma da sinfisal e da rostral, têm sido tomadas como características variáveis 

em outros grupos de lagartos, e, por isso, não foram consideradas (Vanzolini, 1957).  

O trabalho mais abrangente que trata do gênero foi realizado por Vanzolini em 

1968b. Nele, ao observar as características ecológicas dos animais, o autor propõe 

uma explicação para a diversificação e atual distribuição dos lagartos desse grupo. 

Sendo animais adaptados à vida no solo da mata sombreada, Vanzolini especulou que 

a distribuição desses animais estaria intimamente relacionada à distribuição das 

florestas, e uma vez que estas sofram redução ou expansão, existe a possibilidade de 

os animais acompanharem tal motilidade. Em seu modelo, Vanzolini propõe que tenha 

havido ao menos dois ciclos de especiação. A espécie ancestral habitara uma floresta 

contínua, na região hoje ocupada pela hiléia amazônica e parte dos campos cerrados e 



caatinga. O desaparecimento parcial dessa floresta teria isolado as populações no 

sentido norte/sul, que evoluíram separadamente e deram origem a C. meridionalis e C. 

brachystoma. Inicialmente, a região ocupada por C. meridionalis seria de floresta 

contínua; a disjunção atual teria sido causada pela deterioração da cobertura florestal 

e/ou causada por episódios de competição interespecífica com C. amazonicus. O 

limitado grau de diferenciação encontrada nas populações disjuntas poderia ser 

explicado ou por conservação dos caracteres ao longo da evolução ou porque o evento 

de isolamento seria recente.  

Até recentemente não havia proposta de relações de parentesco entre as 

espécies de Coleodactylus baseada em métodos filogenéticos, os quais permitiriam a 

análise biogeográfica e a proposição de modelos de padrões de distribuição e 

diferenciação dos táxons. Em 2008, Geurgas e col. publicaram um estudo 

filogeográfico com base em um gene mitocondrial (16S rRNA) e dois genes nucleares 

(c-mos e RAG-1). O trabalho confirmou o monofiletismo do grupo, que outrora havia 

sido especulado por Vanzolini (1957, 1968a), estimou o tempo relativo de divergência 

entre os clados e corroborou a suspeita de que as espécies atualmente reconhecidas 

são, na verdade, agrupamentos de espécies crípticas.  

Ao contrário da hipótese de diferenciação recente proposta por Vanzolini (1957, 

1968a, b), o resultado do trabalho de Geurgas e col. (2008) indica que os eventos 

cladogenéticos dentro do grupo ocorreram entre o Cretáceo tardio e o Plioceno, num 

intervalo de aproximadamente 67 milhões de anos. O primeiro evento teria ocorrido 

entre 75,2 e 64,2 m.a. e separou a população inicial em duas grandes linhagens, uma 

que hoje compreende a espécie C. amazonicus e outra que reúne as demais espécies, 

denominada pelos autores, para simplificação, de grupo meridionalis. Além da 

diferença morfológica compartilhada entre os dois agrupamentos, como a presença de 

quilha nas escamas dorsais e fusão de uma escama do estojo ungueal de C. 

amazonicus, a análise molecular indicou duas deleções de 18 e seis pares de base no 

gene RAG–1 compartilhadas pelas espécies do grupo meridionalis. 



Entre 58,0 e 31,8 m.a. ocorrera a segunda cladogênese, isolando C. 

septentrionalis, grupo que sofreu nova deleção de seis pares de base no gene RAG-1. 

O outro agrupamento compartilha a deleção de três pares de base no gene c-mos. O 

evento seguinte, entre 44,4 e 17,8 m.a. separou C. brachystoma. Coleodactylus 

natalensis estaria inserida no clado C. meridionalis, indicando, deste modo, tratar-se de 

um agrupamento parafilético. 

Ainda segundo a hipótese de Geurgas e col. (2008) outros eventos de 

diversificação dentro de C. amazonicus, C. septentrionalis, C. brachystoma e C. 

meridionalis teriam ocorrido, e cada clado desses representa, portanto, um complexo 

de espécies. Outro ponto, além da idade dos clados, que diverge dos sugeridos por 

Vanzolini, diz respeito à relação de parentesco de C. septentrionalis e C. meridionalis. 

Vanzolini, baseado em padrões de semelhança entre os táxons, afirma que as duas 

espécies são mais aparentadas entre si; contudo, a análise de Geurgas e col. aponta 

para um ancestral comum exclusivo entre C. brachystoma e C. meridionalis + C. 

natalensis, sendo C. septentrionalis basal a esse clado. Apesar do melhor grau de 

esclarecimento das relações entre os clados de Coleodactylus, os autores não 

propõem uma nova classificação. 

O esquema taxonômico de Coleodactylus utilizado ainda hoje foi elaborado com 

base em grandes hiatos de distribuição. Deste modo, com o acúmulo de material de 

diversas áreas não consideradas nos estudos anteriores, a complexidade morfológica 

revelada em novas localidades vem tornando cada vez mais difícil a identificação 

precisa de espécimes provenientes destas regiões. Por isso, um estudo de revisão 

taxonômica considerando as amostras com séries satisfatórias e com maior cobertura 

de distribuição tornou-se necessário. Deste modo, é possível investigar se o modelo 

sistemático vigente é fruto de artefatos de amostragem ou se de fato o resultado da 

história evolutiva do grupo resultou num complexo de espécies crípticas para as quais 

o atual esquema taxonômico é insatisfatório. Ainda neste contexto, dadas as 



divergências entre a classificação morfológica e a molecular, é indispensável a revisão 

taxonômica do gênero para diagnosticar as unidades evolutivas nele incluídas.  

Estudos de filogenia molecular de outros gêneros mostraram-se importantes 

ferramentas para guiar a identificação de espécies crípticas (Avise e col, 1987; Hillis, 

1987; Slade & Moritz, 1998; Wiens & Penkrot, 2002; Seberg, 2004; Bergmann & 

Russell, 2007). Além disso, a disponibilidade do estudo de Geurgas e col. (2008), 

realizado com base em boa amostra de populações do gênero seria uma ferramenta 

adicional para a investigação de caracteres diagnósticos. 

 

OBJETIVOS 

Os objetivos desta tese foram revisar as cinco espécies de Coleodactylus, 

determinar unidades evolutivas do grupo testando as congruências com as 

identificadas por Geurgas e col. (2008) e procurar entender o padrão de distribuição 

geográfica dos agrupamentos. Apesar do reconhecimento dos táxons neste estudo, 

sua descrição formal será feita posteriormente na publicação desta revisão. 

 

Apresentação dos capítulos seguintes 

A ordem e o conteúdo dos capítulos foram baseados na classificação vigente e no 

resultado da proposta molecular de Geurgas e col. (2008). Assim, a primeira espécie a 

ser apresentada é C. amazonicus (capítulo 2), seguida de C. septentrionalis (capítulo 

3), C. brachystoma (capítulo 4) e C. meridionalis + C. natalensis (capítulo 5).  

O capítulo 6 conclui o estudo apresentado aqui, com uma discussão sobre o 

panorama de diversificação intragenérica e os padrões de distribuição das unidades 

evolutivas. Ao final da tese encontra-se uma chave de identificação para o gênero. 



DISCUSSÃO GERAL E CONCLUSÕES 

O estudo realizado neste trabalho reafirma os registros de que a similaridade 

morfológica entre os clados de Coleodactylus é bastante grande e que o gênero reúne 

espécies cuja morfologia externa é conservada (Vanzolini, 1957; 1968a; 1980; 

Hoogmoed, 1985; Ávila-Pires, 1995; Freire, 1999). As poucas variações morfológicas 

relatadas e a dificuldade em diagnosticar exemplares de determinadas populações 

concordam com a suposição de que Coleodactylus poderia compreender um complexo 

de espécies crípticas. 

Nos últimos anos, com o advento das técnicas de sequênciamento gênico, têm 

sido reportadas cada vez mais espécies crípticas para todos os grupos de organismos 

(Sturmbauer & Meyer, 1992; Rocha-Olivares e col., 2001; Jockusch & Wake, 2002; 

Bickford e col., 2006; Egge & Simons, 2006; Pfenninger & Schwenk, 2007; Martín-

González e col., 2008). O número de pesquisas a respeito da descrição da 

biodiversidade críptica tem aumentado, porém, os mecanismos que explicam o porquê 

dos casos de espécies crípticas com morfologia externa conservada mas distância 

genética acentuada ainda não foram esclarecidos. Mayr (2002), afirma que a 

constância morfológica é um dos problemas básicos não resolvidos da teoria evolutiva, 

e ilustra o que diz comentando sobre o caso dos caranguejos pata-de-cavalo (Ordem 

Xiphosura), que há dois milhões de anos acumularam diferenças genéticas, mas não 

morfológicas. O autor questiona ainda o porquê de esses organismos não terem sofrido 

modificações do ponto de vista morfológico enquanto outros habitantes do mesmo 

ecossistema sofreram diferenciações ou extinguiram-se. 

Além da semelhança morfológica, o fato de serem animais miniaturizados é um 

obstáculo adicional à busca por caracteres distintivos dos táxons de Coleodactylus, 

pois as características diagnósticas dos clados podem estar em estruturas menores, 

passíveis de serem reconhecidas com uso de recursos ópticos que apresentem maior 

poder de resolução. Um exemplo seriam os elementos presentes nas escamas digitais 

desses animais, pois, sendo geconídeos, apresentam especializações morfológicas 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Pfenninger%20M%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Schwenk%20K%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus


nos dígitos, inclusive nos cílios que os recobrem, devido aos seus hábitos de 

locomoção. Estudos com base em microscopia eletrônica de varredura são utilizados a 

fim de descrever os elementos das escamas de vários grupos de Squamata (Peterson, 

1983, 1984; Peterson & Bezy, 1985; Stewart & Daniel, 1973), e esta deve ser uma 

ferramenta a ser explorada. Há de se considerar também que as diferenças 

moleculares estejam expressas em caracteres de outra natureza, seja ela osteológica, 

ecológica ou comportamental, como já diagnosticadas para as salamandras do gênero 

Batrachoseps (Jockusch & Wake, 2002). 

Diante da dificuldade em se diagnosticar espécies crípticas com base na 

morfologia externa, o uso da ferramenta molecular para o reconhecimento desses 

táxons tem se tornado fundamental (Highton e col., 1989; Slade & Moritz, 1998; 

Trewick, 1998; Hedin, 2000; Burbrink 2002; Jockusch & Wake, 2002; Leaché & Reeder 

2002; Seberg, 2004; Bergmann & Russell, 2007; Fouquet e col., 2007). Foi 

reconhecendo essa tendência que este trabalho foi concebido, e teve como orientação 

o estudo de Geurgas e col. (2008), que publicaram um estudo filogeográfico com base 

em um gene mitocondrial (16S rRNA) e dois genes nucleares (c-mos e RAG-1) para 21 

populações de Coleodactylus. Esperava-se que com o auxílio da proposta molecular 

dos autores e tendo disponível o grande número de espécimes analisados e com 

ampla cobertura geográfica, a diversidade real do grupo pudesse ser melhor 

esclarecida. 

A revisão taxonômica de Coleodactylus apresentada neste estudo mostrou que a 

classificação atual do gênero de fato subestima sua diversidade, como indicado na 

proposta de Geurgas e col. (2008). Os resultados, obtidos através da análise da 

morfologia externa de 3904 exemplares de 289 localidades, permitiram a redefinição 

das cinco espécies válidas com base nas variações na morfologia externa observadas 

e a descrição de quatro novas espécies, elevando, assim, para nove o número de 

táxons no gênero.  



De maneira geral, o estudo morfológico realizado confirma o resultado da análise 

molecular disponível para o grupo (Geurgas e col., 2008), sendo as espécies 

diagnosticadas morfologicamente congruentes com os agrupamentos monofiléticos 

encontrados no estudo molecular. O caso mais evidente de diferenciação morfológica é 

notado entre C. amazonicus em relação aos demais táxons. A espécie acumula várias 

modificações, como as escamas dorsais carenadas, a escama sinfisal dividida, o 

número maior de pós-sinfisais e menor de escamas do estojo ungueal. O motivo para o 

maior número de diferenças talvez seja explicado pelo tempo de divergência entre os 

agrupamentos. Segundo Geurgas e col. (2008) o primeiro evento cladogenético no 

gênero ocorreu há 72,6 ± 1,8 milhões de anos e separou C. amazonicus de todas as 

outras espécies de Coleodactylus. 

No clado compreendido pelos Coleodactylus de escamas dorsais lisas, as 

modificações morfológicas são menos evidentes, a ponto de taxonomistas admitirem 

em trabalhos anteriores (Vanzolini, 1957; 1968a; b; 1980; Freire, 1999) que C. 

septentrionalis e C. meridionalis eram espécies-irmãs, argumento refutado pela análise 

molecular (Geurgas e col., 2008). De fato, a morfologia externa desses dois clados 

indica bastante semelhança, depondo em favor da hipótese de que os lagartos do 

gênero apresentam morfologia externa homogênea.  

Considerando-se que o resultado da análise molecular disponível (Geurgas e col 

2008) reflete a história evolutiva do grupo, a única incongruência obtida refere-se aos 

Coleodactylus do complexo meridionalis, cuja revisão de base morfológica, na qual 

foram encontradas duas novas espécies (OTU Una e OTU Estreito), não diagnostica 

apenas clados monofiléticos. Nesse caso, C. meridionalis seria polifilética uma vez que 

C. natalensis e a OTU Estreito estão nela englobadas. Ainda que exista incongruência 

entre os dados de origem morfológica e molecular, a OTU Estreito foi considerada 

como uma unidade evolutiva por apresentar caracteres diagnósticos, e espera-se que 

melhor amostragem de outras populações possa esclarecer e possivelmente aumentar 

o número de espécies do complexo.  



Outro ponto a ser discutido é o acúmulo de diferenças morfológicas ao longo dos 

anos. O presente trabalho nem sempre diagnosticou como espécies distintas as que 

sofreram cladogênese há mais tempo de acordo com o trabalho de Geurgas e col. 

(2008). Coleodactylus natalensis ,por exemplo, é uma espécie bastante recente, de 1,9 

± 1,3 m. a., assim como é o evento de separação entre as OTUs Maracá e Boa Vista, 

do complexo septentrionalis, que ocorreu há 3,5 ± 1,9 m. a. A análise morfológica, 

contudo, não conseguiu detectar os táxons separados em eventos mais antigos, como 

o isolamento dos Coleodactylus amazonicus do leste e do oeste de sua distribuição 

(28,4 ± 3,7 m.a.), que é pouco mais recente que a separação de C. brachystoma e C. 

meridionalis (29,3 ± 4,3 m. a.). 

Por outro lado, C. amazonicus e C. brachystoma, que segundo Geurgas e col. 

(2008) sofreram eventos vicariantes respectivamente desde o Oligoceno e Mioceno, 

não apresentam evidências morfológicas de separação de populações. No caso de C. 

brachystoma encontra-se uma variação morfológica mais marcante, e talvez amostras 

maiores possam trazer melhores informações sobre o comportamento dos caracteres 

que variam. Já C. amazonicus apresenta a maior homogeneidade morfológica dos 

integrantes do gênero. Causa estranheza, essa falta de variação morfológica em clados 

tão antigos e com diferenças genéticas bem caracterizadas. Contudo, há registros na 

literatura de clados mais antigos que C. amazonicus, como o caso de insetos-folha da 

espécie Eophyllium messelensis (Wedmann e col., 2007), que há 47 milhões de anos 

mantém invariados sua morfologia e comportamento especializados, ou ainda o caso 

das briófitas, que têm sua origem há 400 milhões de anos e acumularam poucas 

mudanças (Lönnig, 2004). 

No caso das espécies de Coleodactylus, uma hipótese para tamanho grau de 

conservação seria a estabilidade morfológica acompanhando a homogeneidade de 

habitat - o folhiço da mata - que não teria pressionado seletivamente as variações 

surgidas nas populações. Coincidentemente, há vários casos de espécies crípticas e 

de folhiço com ampla distribuição pela Mata Atlântica e/ou Amazônia, como, por 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Wedmann%20S%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus


exemplo, espécies do gênero Allobates (e.g. Caldwell e col., 2002; Verdade e 

Rodrigues, 2007), Haddadus binotatus (M.T. Rodrigues dados não publicados) e 

Ischnocnema guentheri (Heyer, 1984). 

Com relação ao padrão de distribuição dos clados, as duas propostas disponíveis 

na literatura, a de Vanzolini (1967; 1968a; b) e a de Geurgas e col. (2008) são 

incongruentes com relação ao tempo em que os eventos vicariantes ocorreram. Para 

Vanzolini a diferenciação dos táxons teria ocorrido mais recentemente, e a espécie 

ancestral estaria amplamente distribuída por uma floresta contínua, onde atualmente 

está a mata amazônica e parte dos campos cerrados e caatinga. Segundo o autor, foi 

acompanhando a dinâmica de retração e expansão das matas que teriam sido 

diferenciadas as espécies do gênero.  

Contrariamente, Geurgas e col. (2008) propõem que a história evolutiva do grupo 

é muito mais antiga, tendo acontecido a primeira cladogênese no Cretáceo tardio. Os 

autores concordam que a origem do gênero tenha sido amazônica e argumentam que, 

uma vez assumida a origem dos Sphaerodactylini no arco noroeste é provável que a 

diferenciação dos dois ramos iniciais do gênero (C. amazonicus e demais espécies) 

tenha ocorrido na área. Em seguida, C. amazonicus teria ocupado a bacia amazônica e 

a região externa a ela teria sido invadida pelo outro clado, cuja dispersão teria sido 

favorecida pelo aumento de umidade e temperatura no escudo brasileiro durante o 

Terciário. 

Apesar do avanço no reconhecimento de espécies e suas relações dentro do 

gênero Coleodactylus, é evidente que estudos de base osteológica, de microestrutura, 

comportamentais, ecológicos, etc; assim como o aumento da representatividade da 

amostra utilizada tanto no estudo morfológico como no estudo de base molecular 

podem trazer grande contribuição para o esclarecimento da diferenciação dessas 

populações. A compreensão do cenário evolutivo em que foram diferenciadas as 

populações de Coleodactylus pode também contribuir enormemente para a 



compreensão da dinâmica que envolveu os biomas florestais na América Sul desde o 

Terciário. 
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