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Resumo 

Mesoclemmys vanderhaegei Bour, 1973 pertence à família Chelidae, que apresenta maior riqueza 
de espécies de Testudines no Brasil. Apesar de não se suspeitar do monofiletismo da família, há 
muitas dúvidas sobre as relações entre os táxons de Chelidae, com a possibilidade de vários grupos 
se revelarem parafiléticos. Mesoclemmys vanderhaegei tem uma ampla distribuição no centro-sul 
do continente sul-americano, havendo sido estudada mais especificamente sob uma temática 
ecológica. Seus aspectos taxonômicos e filogenéticos, porém, ainda necessitam de uma 
investigação mais detalhada, visto que o grupo pode representar um complexo de espécies. O 
presente trabalho visa, portanto, estudar as populações de M. vanderhaegei sob um ponto de vista 
taxonômico e filogenético, buscando identificar e caracterizar as populações através das 
divergências evolutivas que venham a ser reveladas, justificando assim um eventual 
desmembramento da espécie. Sendo assim, as populações de M. vanderhaegei foram investigadas 
por meio de técnicas de morfometria tradicional, morfometria geométrica, e uma filogenia 
molecular foi proposta para o gênero. Para a morfometria tradicional foram analisadas medidas 
lineares do plastrão, carapaça e cabeça; enquanto que para a morfometria geométria foram 
selecionados landmarks nos vértices dos escudos do casco e na linha média dorsal e ventral de 
cada espécime. Para o estudo de filogenia molecular, foram sequenciados três genes nucleares 
(RAG-2, R35 e c-mos), e dois mitocondriais (12S e NADH)  de representantes da maioria das 
populações da espécie, e de todas as espécies do gênero. A análise discriminante tanto para os 
dados de medidas lineares quanto para os de landmarks separa a população do sul da Bacia do 
Paraguai (próxima à localidade tipo da espécie) das demais populações brasileiras. As análises 
morfométricas diferenciam outras duas populações: uma população composta por espécimes da 
Chapada dos Guimarães (MT), região de Cuiabá e um exemplar de Bonito (MS); enquanto a outra 
população é representada por espécimes de São Jão da Ponte (MG), na Bacia do São Francisco. A 
topologia resultante da análise de máxima verossimilhança aponta M. vanderhaegei como um 
grupo polifilético, com a possibilidade de ser dividida em quatro espécies: uma com os espécimes 
do sul da Bacia Amazônica; outra com os espécimes de Montes Claros (MG), na Bacia do São 
Francisco; uma terceira com os espécimes de São João da Lagoa e do interior de São Paulo (Bacia 
do Paraná, sub Bacia do Tietê); além daquela formada pelos espécimes próximos à localidade tipo. 
Sugere-se, portanto, (1) que a distribuição de Mesoclemmys vanderhaegei seja restringida ao norte 
da Argentina, Paraguai, e oeste do Mato Grosso do Sul até que novos estudos venham a elucidar o 
quanto a espécie adentra o território brasileiro; (2) que as populações da região da Chapada dos 
Guimarães e do interior de Minas Gerais sejam elevadas ao nível de espécie; (3) e que se façam 
novos estudos para elucidar a relação das populações da Bacia do Tocantins-Araguaia e Paraná 
com os outros grupos do complexo. 
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Abstract 
	  

Mesoclemmys vanderhaegei Bour, 1973 belongs to the family Chelidae, which presents the greatest 
variety of species of Testudines in Brazil. In spite of theories that suggest that the family might be 
monophyletic, there are still areas of doubt over the relationships between the taxa that belong to 
the Chelidae, and the possibility that various groups might prove to be paraphyletic. Mesoclemmys 
vanderhaegei has a large distribution range along the central and southern regions of the South 
American continent, and has been most specifically studied through an ecological perspective. A 
more detailed investigation of its taxonomic and phylogenetic characteristics is still both relevant 
and necessary, since the complex might represent multiple species. The present work aims, 
therefore, to study the populations of M. vanderhaegei from a phylogenetic and taxonomic 
perspective, looking to identify and characterize the populations in accordance with the 
evolutionary divergences that may be observed, thus justifying the subdivision of the complex into 
mutiple species. With this in mind, the populations of M. vanderhaegei were investigated using 
techniques of traditional and geometric morphometry, and a molecular phylogeny was proposed for 
the genus. The traditional morphometric data accounted for linear measurements of the plastron, 
carapace and head whilegeometric morphometric data were chosen as landmarks on the vertices of 
the scutes of the shells and on the dorsal and ventral midline of each specimen. Using samples of 
the majority of the populations of the species, and of all the species of the genus, three nuclear 
(RAG-2, R35 and c-mos) and two mitochondrial genes (12S and NADH) were sequenced for the 
study of the molecular phylogeny. Both the discriminant analysis of the linear measurements data 
and that of the landmarks separate the population found in the South of the Paraguay Basin (near 
the type locality of the species) from other Brazilian populations. The morphometric analyses show 
two other distinct populations: a population composed of specimens from Chapada dos Guimarães 
(MT), in the region of Cuiabá and one specimen from Bonito (MS); while the other population is 
represented by specimens taken from São João da Lagoa (MG), in the Basin of São Francisco. The 
resulting tree topology of theMaximum-Likelihood analysis derived from the molecular data 
suggests that M. vanderhaegei should be considered a polyphyletic group, that can be divided into 
four species: one species represented by the specimens from the South of the Amazonian Basin; 
another represented by the specimens from Montes Claros (MG), in the Basin of São Francisco; a 
third represented by the specimens from São João da Lagoa and the interior of São Paulo (Paraná 
Basin, sub Basin of the river Tietê); in addition to the one formed of the specimens close to the type 
locality. This would suggest, therefore, (1) that the distribution of Mesoclemmys vanderhaegei is 
restricted to the North of Argentina, Paraguay, and the West of Mato Grosso do Sul, until further 
studies are made to elucidate the extent to which the species has spread into Brazilian territory; (2) 
that the population of the Chapada dos Guimarães region and of the interior of Minas Gerais 
should be elevated to the category of species; (3) and that new studies must be carried out to 
determine the relationship between the populations of the Basin of Tocantins-Araguaia and Paraná 
with the other groups of the complex. 
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1. Introdução 

1.1. A família Chelidae 
	  

A fauna recente de Pleurodira Cope, 1865 (Testudines) é composta por três famílias 

reconhecidas (Podocnemidae, Pelomedusidae e Chelidae), de hábito exclusivamente dulcícola ou 

semi-aquático, e de distribuição restrita ao Hemisfério Sul (Pritchard, 1979; Pritchard & Trebbau, 

1984; Iverson, 1992; Cabrera, 1998; Bonin et al., 2006; Ernst & Barbour, 1989). Esta subordem, 

porém, cujo fóssil mais antigo – Proterochersis robusta Gaffney, 2006 apud Fraas, 1913) – é 

datado do Triássico Superior, apresenta grande diversidade no Cretáceo Superior e Cenozóico 

Inferior, sendo reconhecidas ao menos nove famílias, com representantes em todos continentes 

(exceto Antártica), e ocupando os ambientes marinhos, dulcícolas e terrestres (Gaffney et al., 2006). 

Até o final da década de 1970, o registro fóssil conhecido do grupo era relativamente escasso 

e, consequentemente, pouco se sabia sobre sua origem e paleo-distribuição (Mittermeier, 1972). 

Broin (1988) é o primeiro a embasar a hipótese de uma origem gondwânica para Pleurodira e, em 

Broin & Fuente (1993), sul-gondwânica para Chelidae. Hoje, estimasse que os quelídeos tenham se 

diversificado do seu grupo irmão, a hiperfamília Pelomedusoidae (demais Pleurodira fóssil e 

recente (Gaffney et al., 2006; Gaffney et al., 2011)), no Jurássico Superior e se dispersado pela 

Austrália e América do Sul através da conexão com a Antártica. Essas afirmativas são baseadas na 

ausência de evidência (recente ou fossilífera) de quelídeos no Hemisfério Norte e África, somada ao 

fato dos fósseis mais antigos encontrados pertencerem ao Cretáceo Inferior (Aptiano/Albiano) da 

Patagônia e sudeste australiano (Borin & Fuente, 2001; Smith 2009; Fuente et al., 2011). 

A família Chelidae Gray, 1831 apresenta retração do pescoço no plano horizontal, cujo 

mecanismo é refletido na superfície articular orientada anteriormente da primeira vertebra torácica. 

Inclusão da décima vertebra torácica no complexo sacral e processo da vertebra caudal. Mandíbula 

articulada com a superfície troclear do pterigoide e com a presença de um ducto em formato de saco 

preenchido de fluído a partir da cavidade bucal ao invés de uma capsula sinovial. Nervo facial com 

ramo hiomandibular. Carapaça com 11 pares de suturas periferias ao longo de sua margem e nucal 

sem processo costal. Cintura pélvica fusionada ao plastrão e ílio sem um processo endotelial. 

Plastrão com ausência de mesoplastra e com a ponte do plastrão bem desenvolvida e 

articulado com os costais. Crânio com ausência da epi-pterigoide; presença de um canal carotídeo 

interno no proótico e um forte contato parietal-esquamosal e pós-orbital-esquamosal. Membros 
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anteriores e posteriores com articulação distinta na região do tornozelo, com quatro ou mais garras 

em cada membro e retração lateral da cabeça. Cariótipo 2n = 50 ou 54. 

A fauna recente de Chelidae é representada por 16 gêneros e 56 espécies (Turtle Working 

Group, 2014), com distribuição pela Australasia (Austrália, Nova Zelândia e Indonésia) e América 

do Sul (desde a Venezuela-Colômbia até a Argentina) (Fritz & Havaš, 2007; Rhodin et al., 2010; 

Georges & Thomson, 2010). O monofiletismo da família é suportado por evidência morfológica 

(fauna recente e fóssil) e molecular (de Broin & de la Fuente, 1993; Gaffney, 1977; Seddon et al., 

1997; George et al., 1998, Krenz et al., 2005; de la Fuente et al., 2014), mas ainda há grandes 

incertezas sobre as relações filogenéticas a baixo do nível de família. 

Gaffney (1972 e 1975) apresenta as primeiras análises filogenéticas para Testudines, recentes 

e fósseis, baseado em caracteres cranianos, onde apenas duas famílias são identificadas para 

Pleurodira (Podocnemidae e Chelidae). Gaffney (1977) foca suas análises na fauna recente de 

Chelidae, considerando apenas caracteres morfológicos dos oito gêneros reconhecidos na época – 

quatro sul-americanos (Platemys, Phrynops, Chelus, Hydromedusa) e quatro da australasianos 

(Elseya, Emydura, Pseudemydura, Chelodina). Em sua filogenia, o autor reafirma o monofiletismo 

da família, posiciona Pseudemydura como grupo irmão dos demais quelídeos e apresenta uma 

separação entre os táxons de pescoço longo, ou seja, aqueles com as vértebras cervicais mais longas 

do que as vertebras dorsais (Chelodina, Hydromedusa e Chelus), e os de pescoço curto. Esse 

resultado contradiz os resultados obtidos por Friar (1964) a partir de dados sorológicos, cuja 

filogenia apresenta os táxons de cada continente mais relacionados entre si. Essa é uma discussão 

que ainda está em aberto.  

A hipótese de Gaffney (1977) é suportada por dados morfológicos de Bona & Fuente (2005) e 

Fuente et al. (2010) ao estudarem fósseis de Yaminuechelys, pescoçudo extinto do Cretáceo 

Superior. Os resultados obtidos por estes autores apontam para Yaminuechelys como grupo irmão 

de Hydromedusa, que somados a Chelodina e Chelus, formam um clado monofilético de 

pescoçudos. As principais evidências, segundo os autores, seria o compartilhamento de cinco 

sinapomorfias entre os três gêneros (dos quais quatro são relacionados à estrutura das vertebras), 

somado ao achado de Yaminuechelys para o Cretáceo Superior, comprovando a presença de 

quelídeos de pescoço cumprido na Gôndwana meridional anteriormente a sua separação com 

Austrália. A filogenia de Scheyer (2009), usando de ferramentas de morfologia interna 

(microestrutura da carapaça), também resulta na formação de um clado de pescoçudos. O Scheyer 

(2009), porém, não refuta a hipótese de Friar (1964) pois não descarta a possibilidade das diferenças 

encontradas não serem resultantes apenas da filogenia do grupo. 
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A hipótese de Friar (1964), por outro lado, também encontra suporte em outros estudos 

sorológicos (Burbidge et al., 1974; Frair, 1980; Shou-Hsian & Chen, 1982) e moleculares (Seddon 

et al., 1997; Shaffer et al.,1997). Burbidge et al. (1974) apresenta resultados preliminares de estudo 

sorológico entre os quelídeos sul-americanos Mesoclemmys e Platemys, e todas espécies da 

Australásia. Estes resultados mostram, segundo os autores, que os táxons de cada continente são 

mais relacionados entre si do que com um táxon de um outro continente, sendo que Chelodina 

representa o táxon de seu continente mais próximo dos sul-americanos analisados. Seddon et al. 

(1997) e Shaffer et al. (1997), usando dados moleculares e moleculares + morfológicos, 

respectivamente, também suportam que a formulação de dois clados monofiléticos separando os 

táxons de cada continente, o que sugere que a especiação observada nos clados recentes está mais 

relacionada com a divisão da Gôndwana, e não com a presença de filogenias distintas anterior a este 

evento. Outras referências sobre o tema podem ser encontradas, por exemplo, em Pritchard (1984), 

Georges et al. (1998), Fujita et al. (2004), Bickham et al. (2007), Wilson & Sánchez-Villagra 

(2011).  

Além das relações supra-genéricas de Chelidae, ainda encontra-se em debate algumas 

relações ao nível genérico e específico. Isso pode ser observado em relação a Chelodina, cuja 

discussão no nível subgenérico se inicia na década de 1960 e se estende até a atualidade. Chelodina 

é subdivido em três subgêneros (Chelodina, com oito espécies, Macrochelodina, com cinco, e 

Macrodiremys como monoespecífico) baseado em evidências morfológicas e sorológicas (Gode, 

1967; Burbidge et al., 1974; Legler, 1981; Rhodin, 1994), além de dados moleculares e eletroforese 

(Georges & Adams, 1992; Seddon et al., 1997; Georges et al., 1999; Georges et al., 2002). Os 

grupos diferem na morfologia da cabeça, pescoço e casco, em aspectos que podem ser relacionados 

à predação de peixes, que é amplamente difundida no gênero (Thomson, 2003). Apesar da divisão 

de Chelodina em subgêneros ser um consenso entre os autores desde o trabalho de Gode (1967), a 

posição de C. colliei, e consequentemente o arranjo dos subgêneros, foi discutida até recentemente. 

Gode (1967) inclui C. colliei (a referindo como C. oblonga) ao grupo que hoje é considerado como 

subgênero Macrochelodina, o que foi seguido pelos trabalhos de, mas não se restringindo a, Legler 

(1981), Cann (1978) e Rhodin (1994). Burbidge et al. (1974), ao analisar dados de morfologia e 

sorologia, sugere que a espécie seja tratada como uma linhagem distinta e grupo irmão dos outros 

dois grupos do gênero. Dados de eletroforese obtidos por Georges & Adams (1992) aponta a 

espécie como grupo irmão das espécies que compõem o subgênero Chelodina, o que é corroborado 

por analises de sequências de DNA nos trabalhos de Seddon et al. (1997) e Georges et al. (1998). 

Wells & Wellington (1985) e McCord & Joseph-Ouni (2007) consideram que os subgêneros devam 

ser elevados a gênero, mas os autores encontram pouco respaldo da comunidade científica 

especializada (Georges & Thomson, 2010; Kuchling, 2010; TTWG, 2012; ICZN, 2013) e 
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atualmente Chelodina é considerado monofilético e subdividido em três subgêneros (C. Chelodina 

– C. (C.) longicollis, C. (C.) steindachneri, C. (C.) novaeguineae, C. (C.) reimani, C. (C.) mccordi, 

C. (C.) canni, C. (C.) gunaleni e C. (C.) pritchardi –, C. Macrochelodina – C. (M.) expansa, C. 

(M.) rugosa, C. (M.) walloyarrina, C. (M.) burrungandjii e C. (M.) parkeri – e C. Macrodiremys – 

C. (M.) colliei). 

Outros exemplos de mudanças/revisões taxonômicas podem ser observadas pelo histórico de 

Elseya, Emydura, e descrições de novos gêneros como Elusor, Rheodytes e Myuchelys (Georges & 

Adams, 1996; Thomson, 1997; Thomson & Mackness, 2000; Thomson & Georges, 2009; Georges 

& Thomson, 2010; Fielder, 2013; Le et al., 2013; Todd et al., 2014; Freeman & Cann, 2014; 

Georges et al., 2014). 

Na América do Sul, os gêneros encontram maior estabilidade taxonômica, sendo que uma das 

grandes alterações genéricas ocorreu na divisão de Platemys (monoespecífico – P. platycephala) e 

Acanthochelys (com quatro espécies) (McBee et al., 1985; Rhodin, 1985; Iverson, 1986), 

configuração que aparenta estar resolvida filogeneticamente (Rhodin et al., 1984; Derr et al., 1987; 

Huebinger et al., 2009; Rhodin et al., 2009). Outro grupo que necessita de uma investigação 

minuciosa do ponto de vista da Sistemática, e que provavelmente levará mais alguns anos para ser 

resolvido, é o comumente conhecido como quelídeos “cabeça de sapo”. Estes pertencem a um 

complexo taxonômico (Phrynops, Mesoclemmys, Batrachemys e Rhinemys) de dados morfológicos 

e moleculares (Bour & Zaher, 2005). Abaixo discorro brevemente sobre histórico da taxonomia do 

grupo, com enfoque em Mesoclemmys, e apresento a espécie alvo do atual trabalho e sua 

problemática a ser investigada. 

 

1.2. Mesoclemmys e o histórico taxonômico de M. vanderhaegei 
	  

Mesoclemmys foi descrito monotípico (Mesoclemmys gibba) por Gray em 1873 e como 

quelídeo de “cabeça de tamanho moderado, achatada dorso-ventralmente, olhos em posição 

anterior, dorso da cabeça largo e se estendendo até o occipício, com lados levemente côncavos, 

coberta por escudos regulares (dois pares na frente, dois pares atrás e um hexagonal alongado no 

centro), têmporas cobertas por escudos poligonais, tímpano largo e superficial, dorsal do pescoço 

granular e duas barbilhas no queixo. Carapaça rígida, levemente achatada, escudo nucal distinto, 

primeiro escudo vertebral alongado e mais largo atrás, presença de quilha no quarto e quinto 

escudos vertebrais.” 
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Essa descrição relativamente ampla permitiu que Zangerl & Mertens (1958), seguindo as 

recomendações de Williams & Vanzolini (que escreviam na época a revisão dos quelídeos sul-

americanos, a qual nunca foi publicada), e autores posteriores considerassem Mesoclemmys muito 

similar a Phrynops, rebaixando-o a subgênero deste juntamente com Batrachemys e Rhinemys 

(incluindo Phrynops). Bour (1973) vai além e, tratando especificamente de Batrachemys e 

Mesoclemmys, considera os sub-gêneros mal definidos e opta por não manter essa categoria dentro 

de Phrynops. A literatura não apresenta um consenso na citação do complexo Phynops até o início 

dos anos 2000, sendo possível encontrar trabalhos que não consideram a subdivisão do gênero (e.g. 

Gaffney, 1977; Gaffney, 1979; Vanzolini et al., 1980; Rhodin et al., 1982; Ernst & Barbour, 1989; 

Fritz & Pauler, 1992; Lema, 1994; Souza et al., 2000 e Métrailler et al., 2001), outros que citam os 

subgêneros (e.g. Pritchard, 1967; Pritchard, 1979; Pritchard & Trebbau, 1984; Waller & Chebez, 

1987; Georges et al., 1998), e ainda aqueles que os citam como gêneros distintos (e.g. Winokur & 

Legler, 1974; Freiberg, 1975; Albrecht, 1976; Winokur, 1982; Cabrera, 1998). 

Ao estudar a filogenia molecular de Chelidae, Seddon et al. (1997) e Georges et al. (1998) 

optam por elevar Mesoclemmys e os demais sub-gêneros ao nível genérico. Em sua recente revisão 

do gênero Phrynops, McCord et al. (2001) utilizaram-se de morfometria tradicional (sensu Marcus, 

1990) para avaliar a proposta taxonômica apresentada por estes autores, referindo seis espécies ao 

gênero Batrachemys, quatro a Phrynops, uma a Mesoclemmys e Rhinemys (gênero anteriormente 

em sinonímia a Phrynops), e criando dois gêneros, também monotípicos,  Ranacephala e 

Bufocephala. Atualmente, porém, com exceção de Phrynops e Rhinemys, estes gêneros passaram 

para a sinonímia de Mesoclemmys, que permanece com sua filogenia não resolvida (Bour & Zaher, 

2005). 

Mesoclemmys conta hoje com 10 espécies válidas. O gênero está distribuído em todos países 

da América do Sul, exceto Chile e Uruguai, sendo encontrado no Brasil em regiões do Pantanal, 

Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica e Amazônia (Bour & Zaher, 2005). A espécie M. vanderhaegei, 

considerada pela IUCN como “quase ameaçada” (IUCN, 2013), apresenta histórico taxonômico 

confuso que possivelmente abrange um complexo de espécies crípticas, merecendo assim uma 

atenção filogenética especial. A espécie foi descrita em 1973 por Bour como uma subespécie de 

Phrynops tuberculatus, usando como holótipo um exemplar macho coletado na região de Assunção, 

Paraguai. Entretanto, Bour já a considerou morfologicamente semelhante a P. gibbus, revelando 

uma dificuldade clara na distinção destas espécies. Pritchard (1979), apesar de considerá-la próxima 

de P. (M.) gibbus, acredita ser melhor elevar P. (B.) t. vanderhaegei ao nível de espécie dentro do 

subgênero Batrachemys, devido ao tamanho relativo entre a cabeça e a carapaça. McDiarmid & 

Foster (1987), por outro lado, levanta a hipótese de P. (B.) t. vanderhaegei representar uma variação 
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geográfica de P. (M.) gibbus, considerando-a como tal em seu levantamento da fauna do Paraguai. 

Bour & Pauler (1987) encerram as dúvidas quanto à validade de P. t. vanderhaegei, elevando-a ao 

nível específico como P. vanderhaegei, ao apresentar uma redescrição da espécie baseada em 24 

espécimes e 2 crânios de diferentes localidades no Paraguai e em Cuiabá/MT. Na revisão feita por 

McCord et al. (2001), a espécie é considerada igualmente próxima aos táxons de Mesoclemmys e 

Batrachemys, mas não intimamente ligada a eles, justificando, na visão dos autores, a criação de um 

gênero monotípico (Bufochephala vanderhaegei). Essa classificação foi questionada por Bour & 

Zaher (2005), que sugeriram a sinonimização dos gêneros Batrachemys, Bufocephala e 

Ranacephala com Mesoclemmys, destacando a ausência de dados consistentes para se estabelecer a 

filogenia do grupo. A espécie é hoje considerada como Mesoclemmys vanderhaegei (Rhodin et al., 

2010). 

Ao analisar a descrição de um espécime coletado no estado de São Paulo por Mertens (1967), 

em sua primeira descrição da espécie, Bour & Pauler (1987) colocam como possível distribuição de 

P. vanderhaegei a bacia do rio Paraguai e do rio Paraná. Em 1986, Iverson amplia esta distribuição 

para o norte da Argentina, na província de Santa Fé. Waller & Chabez (1987) acrescentam um 

ponto interessante na distribuição de P. vanderhaegei ao confirmar sua presença em Misiones, 

nordeste da Argentina, próximo às fronteiras com o Paraguai e Brasil. A distribuição da espécie foi 

ainda mais ampliada recentemente: no Paraguai, a espécie foi formalmente descrita para os 

Departamentos de Amambay, San Pedro, Caaguazú, Central, Cordillera e Paraguarí (Métrailler, 

2005), mas sua distribuição real no país ainda não é certa (Vinke et al., 2013); na Argentina, foram 

adicionadas as localidades Formosa e Corrientes (Baldo & Krauczuk, 2000; Yanosky et al., 2000; 

Baldo et al., 2007), e, no Brasil, em Itirapina/SP. (Souza et al., 2000), Brasilia/DF, norte de Goiás e 

centro de Tocantins (Brandão et al., 2002; Villaça, 2002/2004) e Bacia do rio São Francisco, em 

Minas Gerais (Silveira, 2009). Atualmente considera-se que a espécie se distribui pelas bacias dos 

rios Paraguai, Uruguai, Paraná, Tocantins, e sul do Amazonas, ocupando principalmente áreas do 

Pantanal, Cerrado e Mata Atlântica (Brandão et al. 2002; Bour & Zaher, 2005; Souza, 2005 e 

Rueda-Almonacid et al., 2007). 

O histórico da espécie ilustra a dificuldade que os autores enfrentam ao tentar classificar M. 

vanderhaegei e correlacioná-la filogeneticamente aos táxons mais próximos. A sua ampla 

distribuição propiciou uma ampla exploração de sua ecologia (e.g. Molina et al., 1998; Corazza & 

Molina, 2004; Souza, 2004; Brito, 2004; Brito et al. 2009a-b; Buhlmann et al., 2009; Pinheiro et 

al., 2010). Entretanto, as populações de M. vanderhaegei carecem de uma investigação filogenética 

mais detalhada, podendo representar espécies distintas. A necessidade de revisão taxonômica do 

táxon é evidenciada por Mittermeier (1978), que não consegue alocar um espécime de quelídeo 
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coletado em Cuiabá/MT em nenhuma espécie conhecida. Bour & Pauler (1987), em seu trabalho 

que reafirma M. vanderhaegei como espécie válida, também destacam que os espécimes dessa 

região diferem das características descritas para a espécie. Visto que estes autores, e nenhum dos 

que os sucederam, avaliaram o monofiletismo de M. vanderhaegei, o presente trabalho pretende 

caracterizar as populações da espécie em busca de uma resposta para a seguinte pergunta: as 

diferenças morfológicas presentes entre as populações de M. vanderhaegei indicam a presença de 

espécies crípticas ou são parte do espectro de variação morfológica apresentada pela espécie? Com 

este objetivo em mente, o atual trabalho abordou o tema sob o ponto de vista da morfometria da 

tradicional (sensu Marcus, 1990), morfometria geométrica do casco, e da filogenia molecular, pelo 

sequenciamento dos genes mitocondriais Cty-b, NADH4, 12S RNA, e os nucleares R35, c-mos e 

RAG-2. 
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2. Conclusões 
 

Os resultados obtidos pelas análises morfométricas e molecular apresentados neste trabalho 

não suportam o monofiletismo de Mesoclemmys vanderhaegei segundo a distribuição considerada 

para a espécie. Além disso, o presente estudo nos permite as seguintes conclusões: 

• Pelo conhecimento atual da literatura, Mesoclemmys vanderhaegei, conforme 

descrição de Bour 1973, ocupa do norte da Argentina até o centro do Paraguai, 

devendo ser melhor investigada sua presença ou não no norte do Paraguai (Vinke et 

al., 2013) 

• A presença de Mesoclemmys vanderhaegei (sensu Bour, 1973) no Brasil foi 

confirmada pela coleta do exemplar MZUSP 4573, em Bela Vista, oeste do Mato 

Grosso do Sul 

• As populações brasileiras atribuídas à espécie não formam um grupo monofilético 

entre si 

• Nossos resultados confirmam a afirmativa de Mittermeier et al. (1978) e apontam os 

espécimes da região da Chapada dos Guimarães (MT, n-BPg) como um grupo 

distinto de M. vanderhaegei e dos espécimes de São João da Lagoa (MG, BSf) 

• O complexo Mesoclemmys vanderhaegei não se destaca filogeneticamente das outras 

espécies do gênero e, portanto, não devem serem incluídas em um novo gênero 

• Os resultados de Máxima Verossimilhança suportam a sinonímia de Batrachemys 

em Mesoclemmys, conforme proposto em Bour & Zaher (2005) 

• Segundo as análises moleculares, Mesoclemmys forma um grupo monofilético 

apenas se não incluir M. hogei, o qual é apontado como pertencente a Phrynops 

• O presente trabalho ilustra a carência de conhecimento, tanto ecológico quanto 

taxonômico, das populações de cágados brasileiros 

• Faz-se necessário ampliar a amostra das populações, especialmente no Cerrado, para 

estudar sua posição taxonômica 

•  M, vanderhaegei apresenta uma distribuição mais restrita do que se acreditava, 

sendo mais sucetíveis a pressão antrópica 
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