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Sinopse 

Com intuito de verificar os mecanismos de evolução cromossômica que mediaram a 

diversificação de serpentes Boidae, uma extensiva investigação cromossômica foi realizada em 

diferentes espécies, abrangendo todos os números diploides existentes na família. Também 

focamos em abordagens comparativas entre serpentes Boidae e entre espécies, de diferentes 

famílias de linhagens intermediárias e derivadas, utilizando ferramentas citogenéticas (clássicas 

e moleculares) afim de entender os mecanismos de evolução de cromossomos sexuais ao longo 

da evolução de Serpentes. Descobrimos que os cromossomos sexuais não são compartilhados 

ao longo das linhagens dessa Subordem, mas ainda assim, essas serpentes compartilham 

grandes segmentos genômicos, produto de uma complexa história evolutiva ao longo do tempo 

e processos inerentes à sua diversificação. 
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Dedico esta tese aos meus pais e às 

serpentes que comigo estiveram até aqui. 
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“Se você irá se render por tão pouco, as razões que guiam os 

seus atos são igualmente insignificantes. ” 

 

Asmita de Virgem 
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Como uma pessoa musical, em diversos momentos me pego relembrando tudo. Se 

pudesse sintetizar… 

I said: Remember this moment, in the back of my mind. The time I stood with my shaking hands 

when they read off my name, since that day I knew that my life would never be the same. 

I could tell right from the very start… It's been a while, I'm not who I was before. I took a long 

long road to get here and lately, lately I've been thinking, I just need to get away and start all 

over again, far from everyone and far from everything, to feel what's real, to know what's true. 

Do we get what we deserve? I've been silent for too long. I let my feet run wild and no one can't 

tell me there's no point in trying, 'cause all my life I've been fighting, I've been trying. I tried so 

hard and got so far... 

Sun in the sky, you know how I feel. I stared up at the sun... thought of all people, places and 

things I’ve lived, I've experienced. I stared up just to see that again. 

I said: Remember this feeling, of all the years that I stood there on the sidelines wishing for right 

now. Like on a history book page. This is the end of a decade, but the start of an age. 

Long live the walls we crashed through, the mountains we moved. 

It's a new dawn! 

It's a new day! 

It's a new life! 

For me! 

And I'm feeling good 

Will I take a moment? Should I promise me this? 

One day we will be remembered!! 
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RESUMO 

 

A família Boidae é um dos principais membros da superfamília Booidea, são exclusivamente neotropicais 

e apresentam uma complexa história evolutiva e biogeográfica datando o Cretáceo. Atualmente Boidae 

compreende mais de 30 espécies válidas, que diferem entre si em características biogeográficas, 

morfológicas, moleculares e cromossômicas. A grande maioria das serpentes (Henophidia/Caenophidia) 

apresentam 2n=36 cromossomos. No entanto, a família Boidae destaca-se por apresentar a maior 

diversidade cariotípica dentro da superfamília Booidea, variando de 2n=36 a 44 cromossomos, incluindo 

a presença de cromossomos sexuais XY indiferenciados, que sugere transições envolvendo XY e ZW ao 

longo de sua evolução. Além disso, essa variação cariotípica também sugere que inúmeros eventos de 

rearranjos cromossômicos ocorreram ao longo do processo evolutivo dessas serpentes. Nesse contexto 

citotaxonômico e em direção ao entendimento das relações evolutivas entre os sistemas de cromossomos 

sexuais homomórficos XY e heteromórficos ZW, realizamos uma ampla caracterização em diferentes 

espécies de serpentes Neotropicais, utilizando marcadores cromossômicos clássicos e moleculares. 

Pudemos evidenciar particularidades específicas para cada taxon analisado, investigamos a fundo os 

processos evolutivos envolvidos na diversificação e estrutura cariotípica da família Boidae, por meio de 

pinturas cromossômicas abrangendo todos os números diploides 2n=36, 2n=40 e 2n=44 existentes, que 

nos permitiu realizar uma reconstrução do número diploide ancestral para a família Boidae. Inferimos 

também sobre as relações evolutivas dos cromossomos sexuais de Serpentes, ao longo de 85 milhões de 

anos de evolução independente. 

ABSTRACT 

 

The Boidae family is one of the major members of the Booidea superfamily, they are restricted to the 

neotropical region and have a complex evolutionary and biogeographic history dating back to the 

Cretaceous. Currently, Boidae comprises over 30 valid species, which differ in biogeographic, 

morphological, molecular and chromosomal features. Most of snakes (Henophidia/Caenophidia) exhibit 

2n=36 chromosomes. However, the Boidae family stands out by presenting the greatest karyotype 

diversity within the Booidea superfamily, ranging from 2n=36 to 44 chromosomes, including the presence 

of undifferentiated XY sex chromosomes, which suggests transitions involving XY and ZW along its 

evolution. In addition, this karyotype variation also suggests that several chromosomal rearrangement 

events occurred throughout the evolutionary process of these snakes. In this cytotaxonomic context and 

towards to understand the evolutionary relationships between the homomorphic XY and heteromorphic 

ZW sex chromosome systems, we performed a wide characterization in different species of neotropical 

snakes, using classical and molecular chromosomal tools. We were able to show particularities for each 

taxon analyzed, we deeply explored the evolutionary processes involved in the diversification and 

karyotype structure of the Boidae family, by means of chromosomal paintings covering all existing 

diploid numbers 2n=36, 2n=40 and 2n=44, which allowed us to reconstruct the ancestral diploid number 

for the Boidae family. We also inferred about the evolutionary relationships of the sex chromosomes in 

Snakes, spanning 85 million years of independent evolution.  
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1. Introdução 

A superfamília Booidea é um grupo monofilético de serpentes de linhagem ancestral (Reynolds 

et al. 2014), que atualmente compreende seis famílias e pouco mais de 66 espécies, distribuídas 

em praticamente todo o mundo (Figura 1) (Reynolds et al. 2014; Uetz e Hosek 2020). Embora 

pertençam a um grupo monofilético, essas famílias são distintas em diferentes aspectos e 

características (Pyron et al. 2014). A família Boidae destaca-se por ser a mais numerosa dentre as seis, 

com aproximadamente 30 espécies alocadas em cinco gêneros (Boa, Corallus, Chilabotrhus, 

Epicrates e Eunectes), que são exclusivamente neotropicais (Pyron et al. 2014; Reynolds et al. 

2014; Uetz e Hosek 2020), ocorrendo desde o norte do México até o sul da América do Sul 

(Reed e Rodda 2009). 

 

Figura 1. Mapa Mundial representando a distribuição estimada das cinco famílias que compõem a Superfamília Booidea 

(adaptado de Reynolds et al. 2014). 

 

De forma geral, as serpentes da família Boidae apresentam o corpo cilíndrico, levemente 

comprimido, são vivíparas e variam de médio a grande porte (Henderson 1993a; b; Reed e 
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Rodda 2009; Viana 2017). Algumas espécies, como as do gênero Corallus, apresentam cauda 

preênsil devido aos seus hábitos arborícolas, que se predem usualmente por constrição, sendo a 

dieta extremamente variável entre as espécies que compõem essa família (Henderson 1993a; b; 

Tolson e Henderson 1993; Henderson et al. 1995; Stafford e Henderson 1996; Strüssmann 1997; 

Dirksen 2002; Waller et al. 2007; Monroy-Vilchis et al. 2011). O gênero Boa, até recentemente 

monotípico (Reed e Rodda 2009), atualmente compreende duas espécies plenas, Boa constrictor 

e Boa imperator (Hynková et al. 2009; Uetz e Hosek 2020), com alguns taxa ainda mantidos 

como subespécies (Hynková et al. 2009). No entanto, a composição da macro e microestrutura 

cariotípica sugere a elevação de algumas linhagens à categoria de espécie (Viana et al. 2016b). 

A Citogenética tem mostrado contrastes interessantes dentro da classe Reptilia ao longo de 

sua evolução, como diferentes mecanismos e sistemas de determinação sexual (Ezaz et al. 

2009a; Matsubara et al. 2013, Alam et al. 2018), bem como transição entre esses sistemas e 

mecanismos (Gamble et al. 2015; Pennel et al. 2018). Macro e microcromossomos são 

frequentemente encontrados entre os répteis (Beçak e Beçak 1969; Ezaz et al. 2009a; Pokorná et 

al. 2014), mas não são exclusivos dessa classe, sendo também encontrados em outros grupos de 

vertebrados, variando em tamanho e quantidade (Ohno et al. 1969; Sessions 2008). 

Curiosamente, a maior densidade gênica é encontrada nos microcromossomos (Burt 2002). 

Ainda, apresentam uma taxa de evolução relativamente acentuada, estando frequentemente 

envolvidos com rearranjos cromossômicos (Srikulnath et al. 2015; Viana et al. 2016b; 2019), o 

que evidencia sua essência dinâmica. 

 

1.1 Determinação Sexual em Répteis 

Répteis apresentam uma variedade notável de mecanismos que determinam o sexo, que 

estão distribuídos de forma aleatória ao longo de toda sua filogenia (Sarre et al. 2004; Ezaz et al. 

2006a; Quinn et al. 2007; Ezaz et al. 2009a; Pokorná e Kratochvíl 2009; Sarre et al. 2011). Este 

grupo de vertebrados apresenta dois mecanismos bem conhecidos de determinação sexual, que 

são: determinação sexual genética (GSD) e determinação sexual ambiental (ESD) (Bull 1983; Viets et 

al. 1994; Janzen e Krenz 2004; Organ e Janes 2008; Ezaz et al. 2009a; Pokorná e Kratochvıl 

2009; Bull 2015; Gamble et al. 2015; Holleley et al. 2015). No mecanismo GSD, o sexo é 
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definido pelo complemento genético que o indivíduo recebe, podendo haver heterogametia 

masculina (XX/XY) e heterogametia feminina (ZZ/ZW), sendo ambos os sistemas presentes em 

serpentes. 

No mecanismo ESD há uma gama de fatores que influenciam a determinação sexual, como por 

exemplo, disposição de luminosidade associada com fotoperíodo, relações harmônicas e o mais 

comum, que são as variáveis de temperatura (Bull 1983; Korpelainen 1990). Muitos répteis 

apresentam a determinação sexual ambiental modulada por variações da temperatura (Bull 1983; 

1985), que é o fator mais bem documentado e conhecido para o grupo (Bull 1980; Janzen e 

Paukstis 1991; Valenzuela 2004; Quinn et al. 2007; Radder et al. 2008), sendo chamado de 

determinação sexual dependente de temperatura (TSD). No entanto, variações genéticas, relacionadas 

à sensibilidade térmica na determinação do sexo em répteis, também são conhecidas (Janzen 

1992; Rhen e Lang 1998; Janes e Wayne 2006; Quinn et al. 2007; Holleley et al. 2015). Esse 

sistema pode ter surgido a partir de genes termossensíveis com funções regulatórias, que 

adquiriram uma função iniciadora de determinação sexual em répteis (Rhen et al. 2011). Essas 

variáveis ambientais, sob a ação de fatores genéticos, podem atuar como uma motriz em sinais 

biológicos, que influenciam a determinação sexual em répteis TSD (Rhen e Schorder 2010). 

Mesmo o gatilho para a determinação sexual em répteis TSD sendo altamente variável, como por 

exemplo o gene Dmrt1, poderiam atuar como um sinalizador termossensível em uma complexa 

cascata de sinais regulatórios que determinam o sexo (Georges et al. 2010; Janes et al. 2014). 

Em répteis, o sistema TSD foi tido como uma condição derivada a partir de um sistema 

GSD (Georges et al. 2010). No entanto, outros dados não refletem essa realidade (Janzen e 

Krenz 2004; Organ e Janes 2008; Pokorná e Kratochvil 2009; Gamble et al. 2015), indicando 

que na verdade o sistema TSD teria sido a condição ancestral que teria dado origem ao complexo 

sistema GSD em répteis. 

Todas as serpentes até o presente momento apresentam o mecanismo GSD, com presença 

de cromossomos sexuais tanto do tipo XX/XY quanto do tipo ZZ/ZW (Matsubara et al. 2006; 

Gamble et al. 2017), com vários estágios de diferenciação dos cromossomos sexuais. Lacertílios, 

Crocodilianos e Testudines representam uma situação mais complexa dentro de Reptilia, pois 
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apresentam tanto GSD quanto TSD, inclusive co-ocorrendo dentro de taxa estritamente 

relacionados (Ezaz et al. 2006a, Martinez et al. 2008; Holleley et al. 2015). 

Esses mecanismos (ESD / GSD) de determinação sexual evoluíram de forma muito 

rápida em alguns grupos (Janzen e Krenz 2004; Organ e Janes 2008; Ezaz et al. 2009a; Pokorná 

e Kratochvil 2009), onde transições entre estes mecanismos podem facilmente ocorrer (Georges 

et al. 2010; Holleley et al. 2015). Transições entre os sistemas XY e ZW já foram bem 

documentadas em vertebrados como anuros (Hills e Grenn 1990) e répteis (Moritz 1990; Sarre et 

al. 2004, Ezaz et al. 2009a; Gamble 2010), sendo que na maioria das vezes, essas transições 

geralmente ocorrem quando os cromossomos sexuais Y ou W apresentam um baixo grau de 

degeneração (Bull 1983; van Doorn e Kirpatrik 2010). 

A distribuição e variação dos mecanismos de determinação do sexo nos Amniota sugerem 

que cromossomos sexuais evoluíram muitas vezes e de forma independente nos diferentes grupos 

(Ezaz et al. 2006b; Graves 2008; Ezaz et al. 2009a; 2009b; Pokorná e Kratochvíl 2009 Gamble 

et al. 2015). Ainda, os mecanismos GSD e ESD podem coexistir entre grupos relacionados, 

inclusive na mesma espécie (Holleley et al. 2015), sendo que essas rápidas transições entre 

mecanismos e sistemas de determinação do sexo também ocorrem em ambiente natural (Gamble 

et al. 2015; Holleley et al. 2015). 

1.2 Cromossomos Sexuais 

Cromossomos sexuais se diferenciam após a aquisição de genes determinantes do sexo, 

em um local relacionado com a determinação sexual, em cromossomos autossômicos (Muller 

1918; Ohno 1967; Charlesworth 1991). O frequente acúmulo desses genes antagônicos (Fisher 

1931; Bull 1983; Rice 1987) promovem a supressão de recombinação entre esses cromossomos 

(Nei 1969; Charlesworth e Charlesworth 1980; Bull 1983; Modi e Crews 2005) e, 

consequentemente, rearranjos cromossômicos e mutações deletérias, que promovem a 

degeneração dos cromossomos Y ou W (Vallender e Lahn 2004; Waters et al. 2007). Sem 

recombinação, essas regiões cromossômicas sofrem acúmulo e amplificação de sequências 

repetitivas in tandem, promovendo ainda mais a não recombinação entre esses cromossomos 

(Charlesworth et al. 1994; Charlesworth et al. 2005). 
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O acúmulo de porções repetitivas em cromossomos sexuais parece ser frequente em 

vários grupos de vertebrados (Cioffi e Bertollo 2012; Viana et al. 2017; Bertocchi et al. 2018), 

incluindo os répteis (Augstenová et al. 2018; Viana et al. 2019) e, a rápida evolução dessas 

sequências pode estar relacionada aos processos de diferenciação sexual nesses animais 

(Matsubara et al. 2014; 2015b), pois resulta na supressão de recombinação entre Z e W (Ohno 

1967). Ou, alternativamente, esse acúmulo de sequências pode ser devido à supressão de 

recombinação já ter ocorrido anteriormente, ao invés de induzí-la (Iwase et al. 2003; Marais e 

Gautier 2003; Bergero et al. 2008), ocorrendo então processos de heterocromatinização nessas 

regiões (Steinemann e Steinemann 2005). 

Em muitas espécies de vertebrados, que apresentam cromossomos sexuais homomórficos, 

com limitada degeneração do Y ou W, os mesmos acabam não sendo relatados (Matsubara et al. 

2006; Kaiser e Bachtrog 2010; Vicoso et al. 2013b; Otto 2014, Matsubara et al. 2015b), o que 

consequentemente obscurece o conhecimento sobre como surgem novos cromossomos sexuais, 

como atuam os sistemas de determinação sexual em espécies GSD homomórficas e como ocorre 

sua evolução (Gamble et al. 2015). 

Cromossomos sexuais homomórficos podem evitar degeneração e permanecer 

indiferenciados por diferentes vantagens evolutivas, como por exemplo, manutenção de uma alta 

taxa de transição entre os mecanismos ESD e GSD, vantagens seletivas conferidas pela 

manutenção de transições entre Y e W, que ainda não tiveram tempo de se degenerar 

(Charlesworth 1991; Volff et al. 2007; Graves 2008; Blaser et al. 2014), uma frequente taxa de 

recombinação entre X e Y ou Z e W, conferida pela manutenção da homologia entre esses 

cromossomos dentre outras (Perrin 2009; Adolfsson e Ellegren 2013; Otto 2014). Contudo, 

sistemas de cromossomos sexuais, que ainda não tenham atingido determinado nível de 

degeneração do Y ou W, propiciando a supressão de recombinação, podem ser suscetíveis a 

transições entre sistemas (van Doorn e Kirkpatrick 2007; 2010; Grossen et al. 2011; Quinn et al. 

2011; Blaser et al. 2013). 

A comparação dos cromossomos sexuais em taxa com diferentes níveis de degeneração 

parece ser uma excelente ferramenta no entendimento sobre os motivos de alguns grupos serem 

suscetíveis a transições entre sistemas enquanto outros não (Vicoso et al. 2013a; Gamble et al. 
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2014). Entretanto, poucos estudos tratam sobre a origem e evolução de cromossomos sexuais em 

répteis (W) (Gamble e Zarkower 2014; Gamble et al. 2015; Viana et al. 2019). 

1.3 Mapas Cromossômicos Comparativos 

Abordagens citogenômicas comparativas têm proporcionado importantes insights sobre a 

dinâmica evolutiva dos cromossomos sexuais e da determinação sexual em amniotas (Matsubara 

et al. 2006; Kawai et al. 2007; Veyrunes et al. 2008; Kawagoshi et al. 2009; Singchat et al. 

2018). 

A partir desses mapas cromossômicos comparativos foi possível estabelecer que os 

cromossomos sexuais surgiram de forma independente em diferentes grupos de vertebrados ao 

longo de sua evolução. Além disso, foi possível inferir sobre eventos de transição entre sistemas 

de cromossomos sexuais e de mecanismos de determinação sexual (Matsubara et al. 2006; Ezaz 

et al. 2009a, Kawai et al. 2009; Alfoldi et al. 2011; O'Meally et al. 2012; Srikulnath et al. 2014; 

Pennel et al. 2018). 

Por meio de mapeamentos cross-species, homologias entre o cromossomo sexual W do 

frango e autossomos de humanos, com marcações nos cromossomos 9 e 5 e sutís regiões nos 

cromossomos 4, 8 e 18 puderam ser identificadas (Nanda et al. 2002; Schmid et al. 2005), 

evidenciando origem independente de cromossomos sexuais entre aves e mamíferos. Da mesma 

forma, foi estabelecida origem independente para os cromossomos portadores dos genes 

determinantes do sexo em aves, serpentes, tartarugas e mamíferos (Matsuda et al. 2005; 

Matsubara et al. 2006; Kawai et al. 2007). 

Inicialmente, acreditava-se que o cromossomo Z de aves e serpentes fosse o mesmo 

(Ohno 1967), no entanto, o mapeamento comparativo de 11 genes no cromossomo Z de aves 

revelou que aves apresentam homologia com o par autossômico número 2 da serpente listrada 

japonesa Elaphe quadrivirgata (Colubridae). Já, o cromossomo Z dessa serpente, por sua vez, 

apresenta homologia com os cromossomos 2 e 27 de aves (Matsubara et al. 2006). E 

curiosamente, o cromossomo Z de aves possui homologia com o cromossomo 6 de uma espécie 

de tartaruga (Pelodiscus sinensis) e não com os microcromossomos sexuais que esta apresenta 

(Kawai et al. 2007). Essa não homologia entre cromossomos sexuais também ocorre entre taxa 
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estritamente relacionados, onde, por exemplo lagartos filogeneticamente próximos, 

aparentemente, não apresentam nenhum sinal de homologia entre seus cromossomos sexuais 

(Pokorná et al. 2011; Matsubara et al. 2014). 

Por outro lado, é surpreendente a homologia que existe entre o complexo de 

cromossomos sexuais XY de monotremados e o cromossomo Z de aves (Veyrunes et al. 2008), 

bem como o elevado grau de homologia do cromossomo Z de aves com o de uma espécie de 

lagartixa (Kawai et al. 2009). Ezaz et al. (2009b), por meio de uma abordagem genômica 

comparativa, evidenciaram que os microcromossomos ZW de P. vitticeps não compartilham 

qualquer homologia com o cromossomo Z de aves ou de serpentes. Inclusive, genes do 

cromossomo Z de serpentes apresentam sintenia com o braço curto do cromossomo 6 em P. 

vitticeps. Outro exemplo é a sintenia de genes do cromossomo Z de serpentes em autossomos do 

lagarto borboleta (Leiolepis reevesii rubritaeniata) (Srikulnath et al. 2009). 

De fato, acredita-se que genes, mecanismos e sistemas de determinação do sexo 

evoluíram de forma múltipla e independente entre os grupos de Amniotas (Pennel et al. 2018). 

Dessa forma, mapeamentos de mais genes em diferentes espécies de serpentes e com diferentes 

estágios de evolução de Z e W e entre outros sistemas ZW e XY poderiam trazer novos insights 

na compreensão da complexa história evolutiva dos cromossomos sexuais em répteis e 

Amniotas. 

Dessa forma, mapeamentos cromossômicos comparativos entre taxa de linhagens 

ancestrais e derivadas, abrangendo os diferentes estágios de diferenciação de cromossomos 

sexuais em Serpentes, poderá elucidar lacunas no entendimento dos processos de evolução, 

origem e distribuição de mecanismos e sistemas de cromossomos sexuais ao longo da filogenia 

dos répteis. 
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2. Objetivos 

2.1 Objetivo Geral 

 Investigar os processos de evolução cromossômica em diferentes linhagens de serpentes, 

por meio de mapeamentos cromossômicos comparativos. 

2.2 Objetivos Específicos 

• Verificar os rearranjos cromossômicos, envolvidos na evolução e diversificação de 

Boidae, comparando os cromossomos de espécies dos gêneros Boa, Corallus, Epicrates e 

Eunectes. 

• Inferir sobre o surgimento, origem e evolução de cromossomos sexuais em Serpentes por 

meio de mapeamentos comparativos entre grupos de linhagens ancestrais, intermediárias 

e avançadas. 
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3. Material e Métodos 

3.1 Material 

 Neste trabalho, analisamos 13 espécies de Boidae que ocorrem no Brasil. Foram 

amostradas as espécies Boa constrictor, Boa amarali, Boa occidentalis, Corallus caninus, 

Corallus batesii, Corallus hortulana, Eunectes murinus, Eunectes notaeus, Eunectes 

deschauenseei, Epicrates maurus, Epicrates cenchria, Epicrates assisi e Epicrates crassus. Além 

disso, para as abordagens comparativas, utilizamos também serpentes de linhagens 

intermediárias e derivadas, compreendendo espécies das famílias Viperidae e Colubridae 

(Superfamília Colubroidea), como Bothrops atrox, Bothrops bilineatus, Bothrops taeniatus, 

Lachesis muta, Crotalus ruruima, Crotalus terrificus, Spilotes pullatus e Spilotes sulphureus 

(Apêndice 01). 

Os animais foram amostrados pelo método de coleta ativa ao longo da extensão da 

Amazônia Ocidental, Central e Oriental (Figura 2). Todas as coletas foram realizadas sob 

autorização concedida pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) 

licença número: 45275. Os indivíduos coletados foram então transportados para a base 

laboratorial mais próxima para a coleta de sangue e posteriores análises. Após as análises, os 

animais foram soltos ou destinados a um criadouro científico, de acordo com o aprovado na 

licença SISBIO, dispensando a eutanásia dos indivíduos. O estudo foi aprovado pelo Comitê de 

Ética em Pesquisas do INPA (protocolo: 2017-18). 
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Figura 2. Mapa da região Sulamericana. Em destaque, porções da região Amazônica onde as coletas dos 

indivíduos de populações naturais foram realizadas. 

3.2 Métodos 

3.2.1 Obtenção das Preparações Cromossômicas 

As preparações cromossômicas foram obtidas de acordo com o protocolo descrito por 

Viana et al. (2016a). Este consiste em coletar cerca de 800 µL de sangue dos animais e incubar, 

em meio de cultura suplementado, em estufa a 29 ºC, objetivando o crescimento e proliferação 

celular. O sangue foi incubado por um período mínimo de 96h. Todas as concentrações, volumes 

e tempos encontram-se detalhados em Viana et al. (2016a). 
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3.2.2 Extração de DNA 

O DNA genômico (DNAg), utilizado em todas as etapas metodológicas, foi extraído a 

partir de células sanguíneas de serpente, utilizando o kit Wizard® Genomic Purification 

(Promega, Madison, WI, USA), seguindo as recomendações do fabricante. 

3.2.3 Detecção das regiões organizadoras de nucléolo (RONs) 

Para a detecção das RONs utilizamos a técnica descrita por Howell e Black (1980). Onde, 

2 gotas de uma solução de gelatina (2g de gelatina dissolvida em 100 mL de água destilada + 1 

mL de ácido fórmico) foram adicionadas sobre cada lâmina, subsequente da adição de duas gotas 

de solução de Nitrato de Prata (AgNO3) 50%. As lâminas foram então colocadas sobre uma placa 

aquecedora (60 °C) pelo período de 3-5 minutos. Após esse intervalo de tempo, as lâminas foram 

lavadas em água destilada e posteriormente analisadas em microscópio óptico. 

3.2.4 Detecção da heterocromatina constitutiva (Banda C)  

Para a detecção da heterocromatina constitutiva (Banda C) utilizamos a técnica descrita 

em Sumner (1972), que consistiu em tratar as lâminas com a preparação cromossômica com uma 

solução de Ácido Clorídrico 0,2N à 45 °C por 2 minutos, seguida de um tratamento em solução 

de Hidróxido de Bário a 5% 45 °C (45s). Ao final, a lâmina foi tratada em solução salina 2xSSC 

(Cloreto de Sódio 0,3M e Citrato Trisódico 0,03M, pH 6,8) 60 °C, por 25 minutos, sendo 

posteriormente lavada em água destilada, secas ao ar e coradas com solução de Giemsa ou Iodeto 

de Propídio segundo Lui et al. (2012). 

3.2.5 Sondas para Hibridização Cromossômica 

Utilizamos em nossas abordagens comparativas sondas de DNA ribossomal DNAr 18S e 

sondas teloméricas (TTAGGG)n, que foram isoladas de acordo com os parâmetros detalhados em 

Gross et al. (2010) e Ijdo et al. (1991), respectivamente. Os DNAg e as sondas amplificadas 

foram marcados com biotin-16-dUTP (verde) ou digoxigenin-11-dUTP (vermelho), utilizando o 

método de nick translation com os kits Bio-Nick e Dig-Nick Translation Mix (Roche, 

Mannheim, Alemanha), seguindo as recomendações do fabricante. Os microssatélites (SSRs) 

(CA)15, (AG)15, (ATTC)8, (ATCC)8 e (GATA)8 foram diretamente marcados com Cy3 durante 

sua síntese, de acordo com Kubat et al. (2008). 
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3.2.6 Hibridização in situ Fluorescente (FISH) para o mapeamento de sequências 

repetitivas 

A hibridização fluorescente in situ (FISH) seguiu o protocolo descrito por Pinkel et al. 

(1996), com pequenas modificações detalhadas em Viana et al. (2019) (Apêndice 03). Onde as 

lâminas foram desnaturadas em formamida 70% / 2xSSC 70° C e desidratadas em etanol 

(100%), por 5 min. O mix de hibridação (20µL) (50% formamida, 2XSSC, 10% SDS, 10% 

sulfato dextrano, solução Denhardt´s, pH 7,0) com as sondas marcadas foi então aplicado sobre 

as lâminas com os cromossomos e hibridizados por 24 horas/37 °C, em uma câmara úmida, 

contendo água destilada. Os cromossomos foram corados com DAPI (1,2 µg/mL) e montados em 

solução antifade (Vector, Burlingame, CA, EUA). 

3.2.7 FISH usado para as comparações genômicas (CGH) 

 Os procedimentos da FISH, realizados para as comparações genômicas intra e 

interespecíficas, seguiram os passos detalhados em Viana et al. (2019, 2020) (Apêndices 03 e 04). 

As lâminas foram incubadas em câmara úmida, contendo água destilada a 37 ºC por um período 

de 72h. 

3.2.8 Preparação dos Bacterial Artificial Chromosome (BAC) e FISH 

Foram mapeados 8 clones BAC, contendo 8 genes (WAC; KLF6; APTX; CHD1; 

CTNNB1; TAX1BP1; OPRD1/RCC1 e NR5A1) (Ezaz et al. 2009b; 2013; Young et al. 2013; 

Deakin et al. 2016), nos cromossomos de machos e fêmeas de B. constrictor. Os clones foram 

selecionados de uma biblioteca genômica, previamente descrita em Ezaz et al. (2009b; 2013), 

Young et al. (2013) e Deakin et al. (2016). Detalhado no Apêndice 04. 

Os BACs foram extraídos, utilizando o kit Promega Wizard Plus SV Minipreps DNA 

Purification System, seguindo as recomendações do fabricante. Os BACs foram então marcados 

com SpectrumOrange-dUTP ou SpectrumGreen-dUTP (Abbott, North Chicago, Ill., USA) e 

hibridizados por 2 dias. As lâminas foram então tratadas em 0,4xSSC, 0,3% IGEPAL (Sigma- 

Aldrich)/55 °C por 5 minutos e posteriormente coradas com DAPI (1,2 µg/mL) e montadas em 

solução antifade (Vector, Burlingame, CA, USA). 

3.2.9 Microdissecção dos cromossomos 1 - 4 de Boa constrictor, W de Bothrops atrox, 

Spilotes pullatus e Spilotes sulphureus e preparação das sondas Bc1-4, BaW, SpW e SsW 
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Para a microdissecção foi utilizado um microscópio de fase invertido Zeiss Axiovert.A1 

(Zeiss, Oberkochen, Germany), equipado com um micromanipulador Eppendorf TransferMan 

NK 2 (Eppendorf, Hamburg, Germany). Agulhas de vidro foram confeccionadas com diâmetros 

de aproximadamente 1,0 mm, utilizando diameter extractor capilar Sutter P-30 Micropipette 

Puller (Sutter Instrument, Novato, Calif., USA) e esterelizadas por meio de irradiação 

ultravioleta. Os cromossomos foram microdissectados a partir de lâminas frescas, contendo 

preparações cromossômicas das espécies Boa constrictor, Bothrops atrox, Spilotes pullatus e 

Spilotes sulphureus, utilizando agulhas de vidro e auxílio de um sistema micromanipulador, 

sendo então posteriormente transferidos para um microtubo de PCR 0,2 mL. Os cromossomos 

foram amplificados, utilizando o kit GenomePlex ® Single Cell Whole Genome Amplification 

Kit (Sigma-Aldrich, St. Louis, Mo., USA), seguindo as recomendações do fabricante, com 

pequenas modificações. O volume para as reações foi reduzido pela metade e os ciclos de 

amplificação estendidos por mais 30 ciclos. Os cromossomos 1-4 e W de B. atrox, Spilotes 

pullatus e Spilotes sulphureus foram marcados com SpectrumOrange-dUTP ou SpectrumGreen-

dUTP (Abbott, North Chicago, Ill., USA). Detalhado no Apêndice 04. 

3.2.10 Análises microscópicas 

Todas as imagens foram capturadas, utilizando os microscópios Olympus BX51 

(Olympus Corporation, Ishikawa, Japan) com CoolSNAP e Zeiss Axioplan Epifluorescence 

equipado com câmera CCD (Zeiss). O software ISIS foi então utilizado para as análises 

fotográficas. 
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4. Resultados e Discussão 

 

Os resultados obtidos no presente estudo, bem como suas inerentes discussões, são 

apresentados em tópicos independentes, abaixo mencionados: 

 

1- Is the karyotype of Neotropical Boid snakes really conserved? Cytotaxonomy, 

chromosomal rearrangements and karyotype organization in the Boidae Family. 

Viana, Patrik F.; Ribeiro, Leila B.; Souza, George Myller; Chalkidis, Hipócrates De Menezes; Gross, 

Maria Claudia; Feldberg, Eliana. 2016. Is the Karyotype of Neotropical Boid Snakes Really 

Conserved? Cytotaxonomy, Chromosomal Rearrangements and Karyotype Organization in the 

Boidae Family. Plos One, 11: e0160274-16. 

 

2- Revisiting the karyotype evolution of Neotropical Boids: a puzzle mediated by 

chromosomal fissions. 

To International Journal of Molecular Sciences Ref: Submission ID is: ijms-819465. 

 

3- Evolutionary insights of the ZW sex chromosomes in snakes: A new chapter added 

by the Amazonian Puffing Snakes of the genus Spilotes. 

Viana, Patrik F.; Ezaz, Tariq; Cioffi, Marcelo de Bello; Almeida, Breno Jackson; Feldberg Eliana. 2019. 

Evolutionary Insights of the ZW Sex Chromosomes in Snakes: A New Chapter Added by the 

Amazonian Puffing Snakes of the Genus Spilotes. Genes, 10(4): 288. 

doi:10.3390/genes10040288 

 

4- Landscape of snake’ sex chromosomes evolution spanning 85MYR: Ancestry or co-

opted sequences acquisition along their evolution? 

Viana, P. F., Ezaz, T., de Bello Cioffi, M., Liehr, T., Al-Rikabi, A., Goll, L. G., ... & Feldberg, E. 

(2020). Landscape of snake’sex chromosomes evolution spanning 85 MYR reveals ancestry of 

sequences despite distinct evolutionary trajectories. Scientific Reports, 10(1), 1-14. 

 

http://lattes.cnpq.br/2469340822618308
http://lattes.cnpq.br/2469340822618308
https://sciprofiles.com/profile/398035
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Capítulo 1 

Is the karyotype of Neotropical Boid snakes really conserved? Cytotaxonomy, 

chromosomal rearrangements and karyotype organization in the Boidae family. 

 

Introdução 

A citotaxonomia representa uma peça chave na elucidação da taxonomia e processos de 

evolução cromossômica em serpentes (Beçak 1965; Beçak e Beçak 1969; Singh 1972; Mengden 

e Stock 1980; Mezzasalma et al. 2014), especialmente quando características morfológicas não 

são suficientemente resolutivas em problemáticas taxonômicas. 

Estudos citotaxonômicos são importantes e de grande interesse em organismos 

Neotropicais, onde muitos grupos e linhagens apresentam diversidade críptica (Hynková et al. 

2009; Geurgas e Rodrigues 2010), devido sua eficiência na detecção de mudanças estruturais 

sutis no genoma, por meio de marcadores cromossômicos. Essas variações cariotípicas foram 

bem documentadas em duas subespécies de corais verdadeiras do gênero Micrurus na Costa Rica 

(Gutiérrez e Bolãnos 1979), que posteriormente foram elevadas ao nível e categoria de espécie, 

devido essas divergências cariotípicas entre as “populações”. 

A familia Boidae representa um excelente modelo para estudos citotaxonômicos como 

esse, uma vez que seus membros são morfologicamente e biogeograficamente divergentes, ao 

longo de sua ampla distribuição na região Neotropical (Reed e Rodda 2009; Pyron et al. 2014). 

As linhagens mais antigas da família Boidae, as pertencentes ao gênero Boa (Boa constrictor), 

conhecida como jibóia, compreende nove subespécies, que diferem entre si em inúmeras 

características, como tamanho do corpo, distribuição dos padrões de manchas e desenhos na pele, 

coloração, comportamento, dieta, dentre outras características (Reed e Rodda 2009; Boback e 

Lynn 2010). Recentemente, Hynková et al. (2009) evidenciaram a existência de linhagens 

distintas entre as subespécies de B. constrictor por meio de marcadores moleculares, com a 

formação de um clado para a América Central e outro para América do Sul. Além disso, 

forneceram suporte para a elevação de Boa constrictor imperator à categoria de espécie plena. 
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As jibóias arborícolas do gênero Corallus, atualmente, compreendem 9 espécies válidas. 

E similarmente às serpentes do gênero Boa, elas apresentam uma enorme variação morfológica 

ao longo de sua distribuição na região Neotropical (Henderson 1997; Henderson et al. 2009). 

Três espécies são encontradas tanto na América Central quanto na América do Sul (Corallus 

blombergi, Corallus annulatus e Corallus ruschenbergerii), duas espécies são endêmicas das 

Índias Ocidentais (Corallus cookii e Corallus grenadensis), e quatro são encontradas na América 

do Sul (Corallus cropanii, Corallus caninus, Corallus batesii e Corallus hortulanus). 

O gênero Eunectes compreende quatro espécies válidas, popularmente conhecidas como 

Anacondas: Eunectes notaeus e Eunectes deschauenseei, como Anacondas Amarelas, e Eunectes 

murinus e Eunectes beniensis como Anacondas Verdes (Dirksen e Böhme 1998; Wallach et al. 

2014). Essas espécies são predominantemente semiaquáticas e são amplamente distribuídas ao 

longo da América do Sul (Murphy e Campbell 1997; Dirksen 2002). 

As jibóias arco-íris do gênero Epicrates, por sua vez, compreendem cinco espécies 

distribuídas ao longo da América do Sul (Wallach et al. 2014; Uetz e Hosek 2020). Até 

recentemente, apenas uma espécie era considerada válida para o Brasil (Epicrates cenchria), 

ocorrendo em diferentes biomas e subdividida em nove subespécies. No entanto, em uma revisão 

taxonômica, com base em caracteres morfológicos, essas subespécies foram reorganizadas em 

cinco espécies plenas, das quais quatro ocorrem no Brasil: jibóia arco-íris da Caatinga (Epicrates 

assisi), jibóia arco-íris do Cerrado (Epicrates crassus), jibóia arco-íris da Amazônia (Epicrates 

cenchria) e jibóia arco-íris do Norte (Epicrates maurus) (Passos e Fernandes 2008; Wallach et 

al. 2014; Uetz e Hosek 2020). 

Todas essas serpentes apresentam uma relativa estabilidade cariotípica, com um cariótipo 

altamente conservado (Beçak 1965; Beçak e Beçak 1969; Rovatsos et al. 2015), com 2n=36 

cromossomos, sendo 16 macrocromossomos e 20 microcromossomos, característica que também 

é compartilhada com várias outras linhagens da subordem Serpentes (Olmo e Signorino 2005; 

Oguiura et al. 2009). 

Na família Boidae, curiosamente, o número diploide varia de 36 a 44 cromossomos. No 

entanto, informações cromossômicas mais completas são disponíveis apenas para B. constrictor, 
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com mapeamento de cístrons de DNAr por meio da impregnação por nitrato de prata (AgNO3) 

na subespécie B. constrictor amarali (Camper e Hanks 1995) e a identificação de cromossomos 

sexuais indiferenciados, por meio do mapeamento de sequências pela hibridização fluorescente 

in situ (FISH) (Matsubara et al. 2015b). Mas, curiosamente, este último estudo não indicou qual 

subespécie de B. constrictor foi utilizada. Dentro da superfamília Booidea, sequências de DNA 

foram mapeadas apenas em Sanziniidae (Sanzinia madagascariensis) (Rovatsos et al. 2015), que 

revelou a presença de sequências teloméricas apenas nas regiões terminais dos cromossomos, 

sem presença de sequências teloméricas intersticiais (ITSs), que em muitos casos são indicativos 

de rearranjos cromossômicos. 

Nesse contexto citotaxonômico, uma caracterização de sete espécies e três subespécies de 

serpentes Boidae Neotropicais foi realizada neste estudo, utilizando marcadores cromossômicos 

clássicos e moleculares. Pudemos evidenciar particularidades específicas para cada taxon 

analisado, proporcionando uma nova perspectiva da atual citotaxonomia dessas serpentes 

Neotropicais. 
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Material e Métodos 

Para este estudo utilizamos 49 animais de diferentes espécies da família Boidae, 

conforme tabela 1. 

Table 1. Espécies/subespécies, localidade, sexo e número de indivíduos analisados. 

 

Espécies Localidade Sexo No. de indivíduos 

Boa constrictor constrictor 

Centro de Triagem de Animais Silvestres - 

Manaus; Parque Estadual Rio Negro Setor Sul; 

BR 174/Manaus – AM 

7♂ 8 ♀ 

16 

Floresta Nacional do Tapajós – PA 1 ♀ 

Boa constrictor amarali Belo Horizonte – MG 4 ♀ 6 ♂ 10 

Boa constrictor 

occidentalis 

Jibóias Brasil (Boas Brazil) / Belo Horizonte – 

MG 
1 ♂  1 

Corallus hortulanus Belo Horizonte – MG  1 ♂ 1 ♀ 2 

Eunectes murinus 

Centro de Instrução de Guerra na Selva / 

Manaus – AM 
3 ♀ 2 ♂ 

10 

Lago Catalão / Manaus – AM 1♀ 

Novo Aripuanã – AM 1 ♀ 

Área de Proteção Ambiental Acariquara / 

Manaus – AM 
1 ♂ 

Floresta Nacional do Tapajós – PA 1 ♂ 

Belo Horizonte – MG 1 ♂ 

Eunectes notaeus Belo Horizonte – MG 1 ♀ 1 

Epicrates cenchria Belo Horizonte – MG 1 ♀ 1 ♂ 2 

Epicrates assisi Belo Horizonte – MG 3 ♀ 1 ♂ 4 

Epicrates crassus Belo Horizonte – MG 2♀ 1 ♂ 3 
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Todas as análises metodológicas, utilizadas neste estudo (preparações cromossômicas, 

bandeamentos cromossômicos, mapeamentos de sequências repetitivas), encontram-se 

detalhadas na seção Material e Métodos desta tese. 

Resultados 

Cariótipo em Coloração Convencional 

Todas as Jibóias analisadas (B. c. constrictor, B. c. amarali e B. c. occidentalis) 

apresentaram 2n=36 cromossomos com 6m+2sm+4st+4a+20mi e número fundamental (NF) 

igual a 48. Nenhuma evidência de cromossomos sexuais diferenciados foi observada nas três 

subespécies de Jibóia aqui analisadas. Além disso, também não evidenciamos diferenças 

populacionais entre os animais de diferentes localidades (Figura 1a, d, g). 

 

Figura 1. Cariótipos de Boa constrictor constrictor em coloração convencional (a), RONs e DNAr 18S (b) 

e Banda C (c); de Boa constrictor amarali em coloração convencional (d), RONs e DNAr 18S (e) e Banda C (f); de 

Boa constrictor occidentalis em coloração convencional (g), RONs e DNAr 18S (h) e Banda C (i). 

 

C. hortulanus apresentou 2n=40 cromossomos com 4m+16st+20mi and e NF=60, sem 

diferenças entre macho e fêmea (Figura 2a). 
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Figura 2. Cariótipos de Corallus hortulanus em coloração convencional (a), RONs e DNAr 18S (b) e 

Banda C (c); de Eunectes murinus em coloração convencional (d), RONs e DNAr 18S (e) e Banda C (f); de 

Eunectes notaeus em coloração convencional (g), RONs e DNAr 18S (h) e Banda C (i). 

 

As Anacondas verde e amarela, E. murinus e E. notaeus, apresentaram 2n=36 

cromossomos com 6m+2sm+8st+20mi e NF=52, sem diferenças entre machos e fêmeas e entre 

localidades (Figura 2d, g). 

As Jibóias arco-íris E. cenchria, E. assisi e E. crassus também apresentaram 2n=36 

cromossomas com 6m+2sm+8st+20mi e NF=52, sem diferenças entre machos e fêmeas (Figura 

3a, d, g). 
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Figura 3. Cariótipos de Epicrates cenchria em coloração convencional (a), RONs e DNAr 18S (b) e Banda 

C (c); de Epicrates assisi em coloração convencional (d), RONRs e DNAr 18S (e) e Banda C (f); de Epicrates 

crassus em coloração convencional (g) RONs e DNAr 18S (h) e Banda C (i). 

 

Região Organizadora de Nucléolo (RON) e mapeamento de DNAr 18S 

Todas as espécies e indivíduos aqui analisados (B. c. constrictor, B. c. amarali, B. c. 

occidentalis, C. hortulanus, E. murinus, E. notaeus, E. cenchria, E. assisi and E. crassus) 

apresentaram RON simples em um único par de microcromossomos, que também foi coincidente 

com o mapeamento de sequências de DNAr 18S (figuras 1b, e, h; 2b, e, h; 3b, e, h). 

 

Padrão de Heterocromatina Constitutiva 

O padrão de Banda C evidenciou blocos de heterocromatina constitutiva nos 

macrocromossomos de todas as espécies, com particularidades específicas para cada 

espécie/subespécie. Os microcromossomos apresentaram apenas marcações difusas. Nenhuma 

diferenciação foi evidenciada entre animais de diferentes populações ou entre machos e fêmeas. 

A subespécie B. c. constrictor apresentou blocos heterocromáticos nos pares 2, 4, 5, 7 e 8 

(Figura 1c); B. c. amarali nos pares 2, 4, 7 e 8 (Figura 1f); e B. c. occidentalis nos pares 2, 4 e 5 

(Figura 1i). 

Em C. hortulanus, o padrão foi evidenciado em todos os macrocromossomos (1-20), com 

marcações bitelomericas, intersticiais e centroméricas (Figura 2c). 
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 Nas Anacondas (E. murinus e E. notaeus), blocos heterocromáticos também foram 

evidentes em todos os macrocromossomos (1-16), com marcações biteloméricas, intersticiais e 

centroméricas (Figura 2f). Em ambas espécies, o par 1 apresentou o mesmo padrão de banda C, 

com um bloco instersticial no braço curto, 2 blocos intersticiais no braço longo e marcações 

biteloméricas; no entanto, os outros cromossomos do complemento apresentaram padrões 

diferentes para as duas espécies (Figua 2i). 

 Nas Jibóias arco-íris (E. cenchria, E. assisi e E. crassus) também evidenciamos blocos 

heterocromáticos em todos os macrocromossomos (1-16), com marcações biteloméricas, 

intersticiais e centroméricas (Figura 3c, f, i). 

 

Sequências Teloméricas 

O mapeamento de sequências teloméricas revelou a presença de marcações terminais em 

todos os cromossomos, bem como marcações teloméricas intersticiais (ITSs) em todos os taxa 

analisados, excetuando E. notaeus, que apresentou marcações apenas nas regiões terminais. 

B. c. constrictor apresentou ITSs nos pares 2 e 4 (Figura 4a), B. c. amarali nos pares 1, 2 

e 6 (Figura 4b) e B. c. occidentalis nos pares 2, 4 e 8 (Figura 4c). C. hortulanus apresentou ITSs 

apenas no par 2 (Figura 5a), enquanto E. murinus apresentou ITSs nos pares 1, 2 e 6 (Figura 5b). 

E. cenchria apresentou ITSs apenas no braço curto do par 2 (Figura 6a), enquanto E. assisi teve 

nos pares 1 e 2 (Figura 6b) e E. crassus apenas no par 2 (Figura 6c). 
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Figura 4. Cariótipos hibridizados com squências teloméricas de Boa constrictor constrictor (a), Boa constrictor 

amarali (b) e Boa constrictor occidentalis (c). 
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Figura 5. Cariótipos hibridizados com squências teloméricas de Corallus hortulanus (a), Eunectes murinus 

(b) e Eunectes notaeus (c). 
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Figura 6. Cariótipos hibridizados com squências teloméricas de Epicrates cenchria (a), Epicrates assisi (b) 

e Epicrates crassus (c). 
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Discussão 

Citotaxonomia e organização cariotípica em Boídeos Neotropicais 

Estudos citogenéticos têm revelado constrastantes informações em relação à evolução dos 

répteis, tais como, presença de cariótipos bimodais, compostos por macro e microcromossomos, 

que apresentam taxas de evolução diferenciadas, linhagens apenas com macrocromossomos, 

cromossomos sexuais diferenciados e indiferenciados, bem como outras particularidades (Beçak 

e Beçak 1969; Oguiura et al. 2009). 

Macrocromossomos e microcromossomos são frequentemente encontrados em répteis 

(Mengden e Stock 1980; Ezaz et al. 2006a; 2009), mas não são exclusivos dessa Classe, podendo 

também serem encontrados em outras linhagens de vertebrados como Aves e Anfíbios, variando 

em tamanho e quantidade (Ohno et al. 1969; Sessions 2008). Em serpentes, a grande maioria 

apresenta o cariótipo composto por macro e microcromossomos, com poucos grupos fugindo à 

essa regra. Como exemplo, algumas linhagens intermediárias das famílias Dipsadidae e 

Colubridae, que apresentam cariótipos compostos apenas por macrocromossomos (Beçak e 

Beçak 1969; Viana comunicação pessoal). 

Embora os cariótipos das serpentes do gênero Boa sejam muito similares entre si, com 

mesmo número diploide (2n=36 sendo 16 macro e 20 microcromossomos) (Beçak et al. 1963; 

Beçak 1965; presente estudo), diferenças nas fórmulas, aqui descritas para as 3 subespécies de B. 

constrictor e para as amostras de B. c. amarali e B. c. constrictor, analisadas por Beçak et al. 

(1963), foram evidenciadas. As diferenças foram devido à classificação dos cromossomos 

submetacêntricos e acrocêntricos, onde Beçak et al. (1963) consideraram 6m+2sm+8a+20mi e 

no presente estudo consideramos 6m+2sm+4st+4a+20mi. No entanto, tais diferenças, muito 

provavelmente, foram relacionadas a variações no nível e compactação dos cromossomos, bem 

como na qualidade das preparações cromossômicas. 

Com relação a Eunectes e Epicrates, as duas espécies de Anacondas e as três espécies de 

Jibóias arco-íris, aqui analisadas, também apresentaram cariótipos bem similares entre si, o que 

também é suportado pelas relações filogenéticas propostas por Reynolds et al. (2014), que 

sugerem Anacondas e Jibóias arco-íris como grupos irmãos, separados das subespécies de Boa 

(Figura 7). No entanto, as duas espécies de Eunectes e as três de Epicrates diferem das três 
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subespécies de Boa apenas pela presença de dois pares de macrocromossomos subtelocêntricos, 

que nas subespécies de Boa se apresentam como acrocêntricos. Em contraste, Corallus 

hortulanus apresenta um cariótipo completamente diferenciado, tanto no número diploide quanto 

na fórmula cariotípica, com menos cromossomos metacêntricos e submetacêntricos e mais 

cromossomos subtelocêntricos, uma característica apomórfica exclusiva para o Clado Corallus. 

Ainda assim, essa composição cariotípica se assemelha mais ao clado composto por Eunectes e 

Epicrates do que com as subespécies de B. constrictor, o que também é evidenciado nas relações 

filogenéticas recuperadas para a família Boidae (Figura 7). 

 

Figura 7. Relações filogenéticas da Família Boidae (gêneros Boa, Corallus, Eunectes e Epicrates), com 

representação do número diploide e fórmulas cariotípicas. 

As serpentes C. hortulanus e C. caninus apresentam os maiores números diploides para a 

família Boidae e superfamília Booidea, com 2n=40 e 2n=44 cromossomos, respectivamente 
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(Beçak 1965; presente estudo). Essa apomorfia para o clado Corallus (2n=40 no presente estudo 

e 2n=44 em Beçak 1965) pode ter se originado a partir de fissões nos macrocromossomos do 

ancestral comum mais recente para Corallus, Eunectes e Epicrates. 

Até o presente momento, apenas duas espécies de Corallus tiveram seu cariótipo descrito: 

C. caninus, com cariótipo consistindo basicamente em 44 cromossomos acrocêntricos (Beçak 

1965), e outra espécie, naquela época, classificada como Corallus enhydris cookii, da Ilha de 

Grenada nas Índias Ocidentais, uma fêmea com 2n=40 cromossomos (Gorman e Gress 1970). 

Posteriormente, C. e. cookii foi sinonimizada com C. hortulanus, o que nos levou a acreditar que 

o espécime, cujo cariótipo está descrito no trabalho de Gorman e Gress (1970), representasse na 

verdade um indivíduo de C. grenadensis, espécie endêmica da Ilha de Grenada. Corallus 

grenadensis foi por muito tempo mantida como sinonímia de Corallus hortulanus, tendo 

inclusive sua validade taxonômica contestada (Colston et al. 2013). No entando, Reynolds et al. 

(2014) e Pyron et al. (2014) forneceram forte suporte para a validade da espécie endêmica da 

ilha de Grenada. Além disso, Gorman e Gress (1970) reportaram um cariótipo de 2n=40, 

4m+16a+20mi, e NF=44 ♀ para C. grenadensis, que difere de C. hortulanus aqui analisada em 

termos de número fundamental e fórmula cariotípica (2n=40, 4m+16st+20mi, e NF=62 ♀). 

Dessa forma, consideramos que nossos dados representam de fato a primeira descrição 

cariotípica para C. hortulanus da América do Sul. 

Variações nas regiões ribossomais e sequências de DNAr 18S em serpentes 

Marcação simples, em um único par de microcromossomos, evidenciado pela 

impregnação por nitrato de prata (Ag-RON) e mapeamento de DNAr 18S, pode ser considerada 

uma característica conservada entre as serpentes de linhagens antigas (Camper e Hanks 1995). 

Ainda, uma característica plesiomórfica para várias linhagens e famílias de serpentes, que 

apresentam 2n=36 cromossomos (Moreno et al. 1987; Porter et al. 1991; Camper e Hanks 1995). 

Em contraste, existe uma grande variação em relação à localização dessas marcações entre 

serpentes de linhagens derivadas, que podem ser encontradas em macrocromossomos, 

microcromossomos e em cromossomos sexuais (Moreno et al. 1987; Camper e Hanks 1995; 

García e Hernando 2007; O’Meally et al. 2010). Essas variações nos sítios de DNAr foram bem 

documentadas em Bothrops neuwiedi (Trajtengertz et al. 1995), que apresentou marcações tanto 
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em macro quanto em microcromossomos em diferentes populações. Essa característica suporta a 

hipótese proposta por Camper and Hanks (1995), que sugeriram que translocações possivelmente 

ocorreram entre macro e microcromossomos, e neste caso, mudou a posição dos sítios de DNAr 

sem alterar a quantidade de microcromossomos. 

Porter et al. (1991) também ralataram variabilidade dessas regiões genômicas, por meio 

do mapeamento de sequências de DNAr 28S por FISH, em várias espécies de serpentes de 

diferentes famílias. Thamnophis marcianus (Natricidae) e Coluber flagellum (Colubridae) 

apresentaram marcações em um único par de macrocromossomos, enquanto Crotalus viridis 

(Viperidae) apresentou múltiplas marcações em dois pares de microcromossomos. Padrão similar 

foi evidenciado para a Jararaca Nariguda (Bothrocophias hyoprora, Viperidae) da região 

Amazônica, que apresentou múltiplas marcações também em dois pares de microcromossomos 

(Carvalho et al. 2013). Adicionalmente, marcações simples de DNAr em um único par de 

macrocromossomos foram evidenciadas para Spilotes sulphureus (Colubridae), sendo que 

nenhuma associação entre os sítios de DNAr e seus cromossomos sexuais foram detectadas 

(Viana et al. 2019). Essas características (RON, DNAr 18S e 28S) com marcações simples em 

um par de macrocromossomos e marcações múltiplas em ambos macro e microcromossomos são 

particularidades típicas de serpentes de linhagens intermediárias e derivadas. 

Especificidade do padrão de Banda C em Boídeos Neotropicais 

O padrão de distribuição de Banda C em boídeos neotropicais foi 

espécie/subespécie/específico para Boa, Corallus, Eunectes e Epicrates, fazendo desses padrões 

um excelente marcador citotaxonômico para diferenciar todas as espécies de Boidae aqui 

analisadas. O padrão de Banda C pode ser considerado variável entre as serpentes de linhagem 

ancestral, especialmente quando comparamos os gêneros que compõem a família Boidae e 

superfamília Booidea. As subespécies de Boa, por exemplo, apresentam pouca quantidade de 

heterocromatina constitutiva em relação ao tamanho dos seus macrocromossomos (presente 

estudo), enquanto que Sanzinia (Sanziniidae) possui grandes blocos heterocromáticos (Mengden 

e Stock 1980). 

 Para as subespécies de Boa, os blocos nos pares 2 e 4 e ausência de heterocromatina nos 

pares 1, 3 e 6 sugerem a existência de uma similaridade entre esses taxa. No entanto, as 
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variações existentes nos outros pares de macrocromossomos (pares 5, 7 e 8) coincidem com a 

filogenia proposta por Reynolds et al. (2014), que evidencia que essas três subespécies formam 

clados distintos (Figura 7). Hynková et al. (2009) também sugeriram que a subespécie B. c. 

imperator deveria ser elevada à categoria de espécie, devido à divergência em relação às outras 

subespécies que compõe Boa. O que se confirmou posteriormente, com a elevação de Boa 

imperator à categoria de espécie plena. Curiosamente, ainda não há dados citogenéticos para Boa 

imperator, dados que representariam um avanço no entendimento da atual citotaxonomia do 

gênero. Ainda, nossos dados citogenéticos, mapeamento de sequências teloméricas e padrões de 

Banda C (que foram subespécie/específicos) também sugerem que B. c. constrictor, B. c. amarali 

e B. c. occidentalis poderiam ser elevadas à categoria de espécies plenas. 

 Em Eunectes, o par 1 é extremamente similar e conservado entre as duas espécies 

analisadas, sendo que ambas ainda apresentam uma elevada quantidade de heterocromatina 

constitutiva, quando comparadas às serpentes do gênero Boa, Epicrates e Corallus. Embora 

notáveis diferenças tenham sido observadas entre os padrões de Banda C em Eunectes e 

Epicrates, esses padrões foram mais similares entre si do que com os padrões encontrados em 

Boa, em termos de número e distribuição de blocos ao longo dos macrocromossomos. Em C. 

hortulanus, o padrão de Banda C também foi mais similar ao encontrado em Eunectes e 

Epicrates do que aquele encontrado em Boa, especialmente em relação à presença de blocos 

evidentes no par 1 de todas as espécies de Corallus, Eunectes e Epicrates, que são inexistentes 

nas três subespécies de Boa. 

Nenhuma diferença relacionada a cromossomos sexuais diferenciados foi encontrada em 

Boa, Corallus, Eunectes ou Epicrates, o que é uma característica relativamente comum para 

grupos ancestrais de serpentes, tais como os membros da família Boidae. Cromossomos sexuais 

diferenciados são observados mais frequentemente em linhagens intermediarias e avançadas 

(Beçak e Beçak 1969; Singh 1972; Oguiura et al. 2009; Viana et al. 2019). Porém, existem 

algumas exceções, como em Acrantophis dumerili (Sanziniidae), que apresenta cromossomos 

sexuais diferenciados mesmo pertencendo a um grupo antigo de serpentes (Mengden e Stock 

1980); este é o único caso de cromossomo sexual diferenciado registrado para Henophidia até o 

momento. No entanto, A. dumerili pode não ser a única exceção dentro da superfamília Booidea 

(Viana dados não publicados). 
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Padrões teloméricos específicos e rearranjos cromossômicos em Boídeos Neotropicais 

Até o presente momento, nenhuma evidência de sequências teloméricas intersticiais 

(ITSs), indicativas de rearranjos cromossômicos, havia sido relatada para espécies de Boidae, e 

nós apresentamos aqui, pela primeira vez, o mapeamento de tais sequências nos cromossomos de 

uma linhagem ancestral. Os padrões encontrados permitiram distinguir cada espécie/subespécie 

de Boidae aqui analisada. Inúmeros sítios de ITS foram evidenciados nos macrocromossomos 

das três subespécies de B. constrictor, C. hortulanus e E. murinus e nas três espécies de 

Epicrates. Em muitos casos, essas ITSs podem ser indicativas de rearranjos cromossômicos, 

mas, além disso, nossos achados sugerem que ITSs não necessariamente ocorreram de forma 

aleatória nos Boídeos, mas podem representar resquícios de uma história evolutiva independente 

de cada gênero da família. 

ITSs estão presentes em várias ordens de vertebrados e apresentam diferentes origens 

(Meyne et al. 1989, 1990; Wurster-Hill et al. 1992; Schmid et al. 1994; Pellegrino et al. 1999). 

Por exemplo, ITSs podem surgir devido à atividade de reparo da telomerase que, ao reparar 

quebras cromossômicas, adiciona sequências teloméricas em regiões não terminais (Flint et al. 

1994; Azzalin et al. 2001); podem ser resultado de fusões, fissões, inversões ou duplicação 

dessas sequências (Meyne et al. 1990; Wiley et al. 1992). Por exemplo, duplicações de tais 

sítios, aparentemente, ocorreram no último par de macrocromossomo de B. c. occidentalis e no 

par 2 de C. hortulanus. A ITS presente no par 2 (st) de C. hortulanus poderia ser indicativo de 

uma inversão, seguida de duplicações do motivo de repetição TTAGGGn. Esta ITS poderia ser 

equivalente ao par submetacêntrico Nº 2, mantido em Boa, Eunectes e Epicrates, visto que uma 

ITS esteve associada a blocos heterocromáticos, presentes em todas as espécies de Boidae 

analisadas, com exceção de E. notaeus, que não apresentou nenhum vestígio de sequências 

teloméricas intersticiais. 

Em alguns grupos, há um aparente padrão de distribuição desses motivos de repetição, o 

que pode indicar uma história evolutiva comum entre clados irmãos, como o caso de Eunectes e 

Epicrates. O mapeamento de sequências teloméricas em E. cenchria e E. crassus revelou que 

essas espécies possuem uma composição muito similar, incluindo o padrão de ITS. Mas, 

curiosamente, apesar da similaridade desses padrões, E. cenchria e E. crassus exibem padrões de 
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Banda C divergentes, que se assemelham mais com os de Eunectes do que com as subespécies de 

Boa. 

Notavelmente, a presença de ITSs é bem comum em Squamatas (Lagartos e Serpentes) 

(Rovatsos et al. 2015) e esses sítios podem ser considerados mais comuns do que se imaginava, 

até mesmo nos clados ancestrais como a família Boidae (presente estudo), evidenciando o papel 

da dinâmica de rearranjos cromossômicos na diversificação desse grupo. No entanto, 

acreditamos que nem todas as ITSs encontradas sejam resquícios de rearranjos cromossômicos, 

uam vez que há uma evidente relação desses motivos de repetição com elementos transponíveis 

(Wyman e Blackburn 1991; Nergadze et al. 2007) ou DNA satélite (Garrido-Ramos et al. 1998), 

que poderiam estar atuando na dispersão desses elementos ao longo dos cromossomos dessas 

serpentes. 

Estudos adicionais ainda se fazem necessários para determinar se outras sequências 

repetitivas estão associadas a esses padrões de ITSs e para, de fato, descobrir os motivos pelos 

quais algumas espécies são mais sucestíveis ao acúmulo dessas sequências em seus 

cromossomos do que outras. 

Nossos dados preenchem uma lacuna no entendimento da citotaxonomia e processos de 

evolução cromossômica dos Boídeos Neotropicais. Padrões específicos foram evidenciados para 

cada taxa analisado, revelando que o cariótipo dessas serpentes não é tão conservado quanto se 

imaginava. Nosso estudo também é o primeiro a identificar ITSs em uma linhagem tão antiga de 

serpentes, sendo os primeiros casos para a família Boidae e superfamília Booidea e Henophidia. 

Também pudemos evidenciar que, de fato, rearranjos cromossômicos contribuiram para a 

diversificação dessas serpentes e que ITSs são também comuns em linhagens ancestrais. 

Portanto, fornecemos aqui um novo panorama sobre o atual conhecimento dos processos de 

evolução cromossômica e organização cariotípica dessas serpentes. 
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Capítulo 2 

Revisiting the Karyotype Evolution of Neotropical Boids: a puzzle mediated by 

chromosomal fissions. 

As atuais Boas (Booidea) e Pythons (Pythonoidea) formam um grupo bem antigo de 

serpentes, muitas das vezes referidas como serpentes primitivas (Henophidia). Atualmente, 

compreendem mais de 220 espécies válidas, as primeiras linhagens diversificadas dentro da 

subordem Serpentes, juntamente com Scolecophidia e Caenophidia, representam os três 

principais grupos que compõem esta subordem (Pyron et al. 2013; Hsiang et al. 2015; Zheng e 

Wiens 2016). 

As serpentes da superfamília Booidea compreendem um grupo monofilético (Pyron et al. 

2014; Reynolds et al. 2014), formado por seis famílias: Calabariidae, Candoiidae, Sanziniidae, 

Charinidae, Erycidae e Boidae, com pouco mais de 66 espécies, que são distintas tanto 

morfologicamente quanto biogeograficamente (Underwood 1967; Kluge 1991; Pyron et al. 

2014). Candoiidae é restrita aos países da Oceania, Sanziniidae exclusiva de Madagascar, 

Charinidae ocorre nas Américas Central e do Norte (exceto uma única espécie ocorrente na 

Colômbia), Erycidae ocorre na Europa, Oriente Médio, norte da África e parte central e sul da 

Ásia, enquanto Boidae é restrita à região Neotropical (Reed e Rodda 2009; Pyron et al. 2014; 

Reynolds et al. 2014; Uetz e Hosek 2020). Esta distribuição, praticamente mundial, é resultado 

de inúmeros eventos biogeográficos, associados com a fragmentação da Gondwana (Rage 1988; 

2001; Noonan e Chippindale 2006a, b). 

A família Boidae, por exemplo, de origem exclusivamente sul-americana, é um dos 

grupos mais interessantes devido sua complexa história evolutiva e biogeográfica, datando o 

final do período Cretáceo (Vidal et al. 2005; Noonan e Chippindale 2006 a, b; 2008; Colston et 

al. 2013). Essas serpentes tiveram parte de sua diversificação, mediada por eventos vicariantes, 

ocorridos naquela época (ex: incursões marinhas, soerguimento dos Andes e rompimento do 

Istmo do Panamá) (Vidal et al. 2005; Hoorn e Wesselingh 2010; Hoorn et al. 2010; Colston et al. 

2013; Reynolds et al. 2014). 
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Boidae é a mais numerosa dentre as seis famílias que compoem Booidea, possuindo mais 

de 30 espécies alocadas em cinco gêneros (Boa, Corallus, Eunectes, Epicrates e Chilabothrus) 

(Pyron et al. 2014; Reynolds et al. 2014; Uetz e Hosek 2020), representando a radiação sul-

americana da superfamília Booidea (Vidal et al. 2005; Reed e Rodda 2009; Pyron et al. 2014). 

Estas serpentes diferem entre si em características biogeográficas, morfológicas, moleculares e 

cromossômicas (Henderson e Powell 2009; Pyron et al. 2014; Reynolds et al. 2014; Card et al. 

2016; Viana et al. 2016b). 

A grande maioria das linhagens de serpentes (Henophidia/Caenophidia) apresenta um 

cariótipo composto por 2n=36 cromossomos, sendo 16 macro e 20 microcromosssomos, 

característica considerada ancestral para a Subordem (Beçak e Beçak 1969; Gorman e Gress 

1970; Singh 1972). No entanto, a família Boidae destaca-se por apresentar a maior diversidade 

cariotípica dentro da superfamília Booidea, com números diploides variando de 36 a 44 

cromossomos, incluindo a presença de cromossomos sexuais XY indiferenciados (Beçak e Beçak 

1969; Viana et al. 2016b; Gamble et al. 2017).  

Rearranjos Robertsonianos e não Robertsonianos têm sido frequentemente atribuídos à 

essa diversidade cariotípica, presente na família Boidae. Inclusive a presença de sequências 

teloméricas intersticiais (ITSs) nos cromossomos da maioria das espécies analisadas, até o 

momento, sugerindo a existência de múltiplos eventos de rearranjos cromossômicos, mediando 

essa diversidade (Viana et al. 2016b; Augstenová et al. 2019). 

No presente estudo, investigamos os processos evolutivos envolvidos na diversificação e 

estrutura cariotípica da família Boidae, por meio de pinturas cromossômicas em espécies 

representativas dos gêneros Boa, Corallus, Eunectes e Epicrates, abrangendo os números 

diploides 2n=36, 2n=40 e 2n=44 existentes na família. Nós também realizamos uma 

reconstrução do número diploide ancestral para a família Boidae, utilizando a composição 

cariotípica e períodos de diversificação dessas serpentes na região Neotropical. 

Material e Métodos 

Para o presente estudo, utilizamos machos e fêmeas das espécies Boa constrictor, 

Corallus hortulana (anteriormente Corallus hortulanus), Corallus caninus, Eunectes 
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deschauenseei e Epicrates maurus. Todas as estapas metodológicas, preparações cromossômicas, 

preparação de sondas e mapeamento de sequências realizadas no presente estudo encontram-se 

detalhadas na seção Métodos da tese. 

Resultados 

A “Amazonian red-tailed Boa” (Boa constrictor), “Dark-spotted Anaconda” (Eunectes 

deschauenseei) e “North Rainbow Boa” (Epicrates maurus) apresentaram 2n=36 cromossomos, 

onde as três espécies compartilham os pares cromossômicos 1, 2, 3 e 4 de Boa constrictor, aqui 

em diante mencionados como Bc1, Bc2, Bc3 e Bc4 (Figura 1), evidenciando uma grande 

similaridade genômica e cariotípica entre si. 
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Figura 1. Mapeamento dos pares cromossômicos Bc1, Bc2, Bc3 e Bc4 em Amazonian red-tailed Boa (Boa 

constrictor); North Rainbow Boa (Epicrates maurus) e Dark-spotted Anaconda (Eunectes deschauenseei), todas 

espécies com 2n=36 cromossomos. Os pares de Boa (1-4) apresentaram homologia com Eunectes deschauenseei e 

Epicrates maurus, evidenciando que estes gêneros compartilham os mesmos pares cromossômicos. 
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Corallus hortulana da Amazônia Central (Amazon Tree Boa) apresentou 2n=40 

cromossomos, similares aos dados previamente descritos por Viana et al. (2016b). Esta espécie 

difere cromossomicamente das demais da família que apresentam 2n=36 (8m +8 st/a +20mi), 

principalmente pela presença de um menor número de cromossomos meta/submetacêntricos 

(4m) e um maior número de cromossomos acrocêntricos (16a) (Viana et al. 2016b) (Figura 2). 

Ainda assim, a “Amazon Tree Boa” também compartilhou os pares Bc1, Bc2, Bc3 e Bc4, no 

entanto, em uma conformação bem singular: Bc1 representa os pares 2 e 4 (st/a); Bc2 os pares 3 

e 9 (st/a), enquanto Bc3 e Bc4 se mantiveram como cromossomos metacêntricos, nos pares 1 e 5 

respectivamente (Figura 2). 

Corallus caninus apresentou 2n=44 cromossomos, predominantemente st/a, muito similar 

ao padrão encontrado por Beçak (1965). Esta espécie também compartilhou os pares Bc1, Bc2, 

Bc3 e Bc4 e assim como Corallus hortulana, também apresentou uma conformação totalmente 

diferenciada: Bc1 representa os pares 1 e 2, Bc2 os pares 3 e 5, Bc3 os pares 6 e 7 e Bc4 os pares 

11 e 12 (Figura 2). 
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Figura 2. Mapeamento dos pares cromossômicos Bc1, Bc2, Bc3 e Bc4 em Corallus hortulana e Corallus caninus, 

espécies com 2n=40 e 2n=44 cromossomos, respectivamente. Todos os pares de Boa (1-4) apresentaram homologia 

tanto com C. hortulana quanto com C. caninus, evidenciando que embora este gênero possua diferentes números 

diploides, ainda compartilham homologia com pares cromossômicos do gênero mais antigo da família Boidae (Boa). 

 

Discussão 

Muitos estudos ocorreram ao longo das últimas décadas, tentando desvendar os padrões 

evolutivos e relações filogenéticas das diferentes linhagens de Boídeos Neotropicais (Noonan e 

Chippindale 2006a; b; Colston et al. 2013; Reynolds et al. 2014). Entretanto, curiosamente, 

quanto mais se descobria mais questões eram levantadas, principalmente devido à uma 
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diversidade oculta, sem precedentes, presente nesse grupo, de origem antiga (Henderson e 

Powell 2009; Hynková et al. 2009; Suárez-Atilano et al. 2014; Card et al. 2016). Atualmente, 

esses animais apresentam relações filogenéticas relativamente bem resolvidas, sendo que muitos 

estudos recuperaram Boa constrictor (i.e. espécie mais antiga da família Boidae) como grupo 

irmão do clado composto por Corallus, Eunectes, Epicrates e Chilabothrus (Burbrink 2005; 

Noonan e Chippindale 2006a; Colston et al. 2013; Reynolds et al. 2014; Pyron et al. 2014). 

Há quase seis décadas, os primeiros passos em direção ao entendimento da citotaxonomia 

de serpentes Neotropicais foram dados pelo professor Willy Beçak, um dos pioneiros a tentar 

desvendar os padrões e evolução cromossômica de serpentes no mundo. Com resultados 

magníficos para a época, Beçak conseguiu evidenciar uma incrível diversidade cariotípica para 

serpentes Neotropicais, inclusive dentro da família Boidae, encontrando 2n=36 cromossomos 

para três gêneros (Boa, Eunectes e Epicrates) e o 2n=44 cromossomos para a espécie Corallus 

caninus, cujo cariótipo era composto apenas por cromossomos do tipo subtelo/acrocêntricos. No 

entanto, a inexistência de ferramentas taxonômicas/moleculares refinadas e resolutivas para a 

época, levaram Beçak a concluir que o 2n=44 pudesse representar a condição plesiomórfica para 

a família Boidae e que por meio de fusões cromossômicas a partir do 2n=44 (Corallus caninus) 

teria originado o 2n=36, encontrado nos outros gêneros da família. 

Anos depois, Gorman e Gress (1970) adicionaram outra peça chave ao quebra cabeça da 

evolução cromossômica dos Boídeos, identificando um número diploide intermediário entre 

2n=36 (Boa, Eunectes, Epicrates e Chilabothrus) e 2n=44 (Corallus caninus), o 2n=40 para a 

espécie Corallus grenadensis das Índias Ocidentais. Essa nova peça, levou Gorman e Gress 

(1970) a sugerirem que a evolução dessas serpentes tivesse, na verdade, sido guiada por meio de 

fissões cromossômicas ao invés de fusões, uma vez que já na década de 70, Chilabothrus 

(2n=36) (nominalmente considerada como Epicrates na época) havia sido recuperada como 

ancestral em relação às jibóias arborícolas do gênero Corallus. 

Curiosamente, a interpretação dos autores à época, de que a evolução cariotípica dos 

Boídeos Neotropicais teria se dado por fissões, a partir de um complemento formado por 2n=36 

cromossomos, foi reflexo de uma somatória de coincidências, visto que Chilabothrus, embora 
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possuísse 2n=36, não representava as primeiras linhagens diversificadas na família (Reynolds et 

al. 2014; Pyron et al. 2014), mas Boa, que também apresentava 2n=36 cromossomos. 

Atualmente, três números diploides são conhecidos para serpentes da família Boidae, 

2n=36, 2n=40 e 2n=44 e por meio de nossos mapeamentos comparativos, pudemos evidenciar, 

de fato, uma forte relação cromossômica evolutiva entre os gêneros Boa, Corallus, Eunectes e 

Epicrates. Os pares cromossômicos 1, 2, 3 e 4 de Boa (2n=36), apesar de pequenos ajustes 

estruturais e genômicos (Viana et al. 2016b), são os mesmos pares presentes nos gêneros 

Eunectes e Epicrates (2n=36) (Figura 1), sugerindo que, muito provavelmente, esta conformação 

cariotípica (2n=36) já estava presente no ancestral comum mais recente, que deu origem aos 

gêneros Boa no final do Cretáceo e Epicrates/Eunectes no Oligoceno. Pares cromossômicos, que 

inclusive, também estiveram presentes em eventos independentes de diversificação 

(Paleógeno/Neógeno) que deram origem às atuais espécies do gênero Corallus (Figuras 3 e 4). 
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Figura 3. Cronograma e datação da diversificação dos gêneros de Boídeos Neotropicais. Representação 

ilustrativa adaptada de Colston et al. (2013). P = Paleoceno; E = Eoceno; O = Oligoceno; M = Mioceno. 

 



 

42 

 

 

Figura 4. Tempo de divergência parcial estimada (Pairwise) entre os 2n=40 (Corallus hortulana - Neógeno) e 

2n=44 (Corallus caninus - Paleógeno), datando em média 45 milhões de anos de evolução independente. Gráficos 

revelam os impactos, níveis de O2, níveis de CO2 e condições de luminosidade da terra, em cada escala geológica, ao 

longo do processo de diversicação de cada espécie na Região Neotropical (Timetree - Tree of Life / Clock-Like 

Speciation). 

A diversificação do gênero Corallus, de fato, deu-se por meio de fissões cromossômicas 

nos quatro primeiros pares do complemento ancestral, comum para a família Boidae (pares 1m, 

2sm, 3m, 4m) (Figura 5), que possivelmente também representa o complemento ancestral para a 

família irmã Pythonidae (Viana dados não publicados), uma vez que, até o presente momento 

todas as espécies apresentam 2n=36 cromossomos. 

Tal diversificação cariotípica em Corallus, curiosamente não seguiu um fluxo usual em 

relação ao aumento do número diploide dentro da família, de 2n=36 com fissão em dois pares, 

gerando 2n=40 e com fissão em mais dois pares a partir do 2n=40, gerando 2n=44 cromossomos, 
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modelo evolutivo 2n=36 - 40 – 44, sugerido por Gorman e Gress (1970). No entanto, Corallus 

spp. (2n=40 - 44) são linhagens mais antigas, formando grupo irmão com o clado Eunectes, 

Epicrates e Chilabothrus (todos com 2n=36) (Figura 6). Além disso, o 2n=44, presente em 

Corallus caninus data do Paleógeno (Figuras 3 e 4), muito mais antigo que o 2n=40, presente em 

C. hortulana e C. grenadensis e o 2=36 de Chilabothrus (Figuras 4 e 6), o que implicaria em 

muito mais eventos de rearranjos cromossômicos do que o fluxo 2n=36 – 40 - 44. 

 

Figura 5. Representação esquemática dos processos de diversificação cariotípica em Corallus por meio de 

fissões cromossômicas. Os quatro primeiros pares cromossômicos de Boa 2n=36 correspondem a 8 pares em 

Corallus caninus e 6 pares em Corallus hortulana (destacado pelas cores). 
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Figura 6. Relações filogenéticas para os gêneros Boa, Corallus, Eunectes e Epicrates e representação 

esquemática de seus respectivos complementos cariotípicos. 2n=36 em vermelho, 2n=40 em azul e 2n=44 em verde. 

A topologia da árvore foi adaptada de Reynolds et al. (2014). 

As linhagens de Corallus com 2n=40 e 44 seguiram trajetórias evolutivas independentes, 

especialmente quando levamos em consideração que o 2n=44 composto apenas por 

subtelo/acrocêntricos surgiu ainda em meados do Paleógeno/Eoceno, muito mais antigo do que a 

origem e diversificação das outras espécies de Corallus Neotropicais que datam recentes 10 

milhões de anos. Dois eventos independentes de diversificação cariotípica ocorreram dentro do 
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gênero Corallus. Primeiramente, fissões em todos os pares de cromossomos meta e 

submetacêntricos, presentes no seu ancestral comum mais recente, gerando 2n=44 em Corallus 

caninus (Eoceno) e posteriormente e independentemente, fissões apenas nos dois primeiros pares 

1m e 2sm e manutenção dos pares 3 e 4 em Corallus hortulana no final do Mioceno. (Figuras 3 e 

4). 

Embora o par 2 de Corallus hortulana possua uma ITS, que poderia sugerir inversão de 

um par submetacêntrico (par 2 nos outros Boídeos), resultando em um subtelo/acrocêntrico 

(Viana et al. 2016b), o mesmo não corresponde ao par 2 em Boa, Eunectes e Epicrates. O par 2, 

assim como o par 4 de Corallus hortulana representam o par 1m de Boa (que não apresenta ITS), 

e que por sua vez foi mantido nos outros gêneros (Eunectes e Epicrates), excetuando Corallus 

caninus, onde o par 1 de Boa corresponde aos pares subtelocêntricos 1 e 2, sugerindo então que 

ITSs são amplificadas aleatoriamente ao longo das linhagens e que possivelmente estão 

envolvidas em outras particularidades genômicas transientes, associadas aos processos 

histórico/evolutivos de cada linhagem. 

De fato, parece que as ITSs presentes em grande parte das espécies de Booidea e 

Pythonoidea (Viana et al. 2016b, Augstenová et al. 2019) não refletem diretamente os processos 

de diversificação cariotípica que essas espécies passaram ao longo de seus respectivos processos 

evolutivos. Continuamos não descartando, que algumas ITSs possam sim ser produto de 

rearranjos cromossômicos e que sejam produto de eventos muito mais antigos, que resultaram na 

atual conformação de 2n=36 cromossomos, que representa a condição ancestral para as 

superfamílias Booidea e Pythonoidea. 

Curiosamente, os cromossomos sexuais indiferenciados de Boa constrictor (Gamble et al. 

2017) também se mantiveram bem conservados nas espécies com 2n=36 (par 4 em Eunectes e 

Epicrates) e 2n=40 (par 5 em Corallus hortulana). Já, em Corallus caninus (2n=44), os 

cromossomos XY de Boa se fissionaram, originando os menores pares acrocêntricos do 

complemento, os pares 11 e 12 (Figuras 1 ,2 e 5). Essa homeologia cromossômica, ao longo das 

linhagens de Boidae, sugere que os outros gêneros da família possam também compartilhar um 

sistema XY indiferenciado de cromossomos sexuais, mesmo Corallus caninus com XY 

metacêntricos de Boa como 4 cromossomos acrocêntricos (pares 11 e 12) (Figura 5). No entanto, 
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uma vez que os genes sexo-específicos presentes no cromossomo Y ainda não são conhecidos, 

não temos como inferir se esse sistema permanece como um XY simples ou um sistema múltiplo 

em Corallus caninus. Mapeamentos comparativos a partir do complemento XY de Boa em 

linhagens irmãs, como por exemplo, o ZW bem diferenciado presente em Acrantophis 

(Augstenová et al. 2018), certamente irá trazer uma luz no entendimento sobre as homeologias 

de sequências e transições entre XY e ZW nesses grupos antigos de Serpentes. 

Nosso estudo de fato conseguiu desvendar o quebra cabeça da evolução cariotípica dos 

Boídeos Neotropicais. Além disso, nossas análises nos permitiram recuperar o estado cariotípico 

ancestral para a família Boidae. Detalhamos também os eventos de diversificação citogenômica 

na família Boidae, identificando quais processos, mediados por fissões e rearranjos 

intracromossômicos, estiveram envolvidos na atual conformação cariotípica dessas serpentes 

Neotropicais de Origem antiga. 
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Capítulo 3 

Evolutionary Insights of the ZW Sex Chromosomes in Snakes: A New Chapter 

Added by the Amazonian Puffing Snakes of the Genus Spilotes. 

A família Colubridae representa um dos mais bem distribuídos grupos de serpentes 

Caenophidia, com mais de 1800 espécies válidas (Uetz e Hosek 2020) e é considerada um grupo 

monofilético tanto em características morfológicas quanto moleculares (Dowling e Duellman 

1978; Vidal et al. 2010; Pyron et al. 2013; Pyron et al. 2014). Muitas espécies são encontradas 

na região Neotropical, região que é bem conhecida por sua alta biodiversidade e complexa 

história evolutiva (Duellman 1988; Duellman 2001; Bergmann e Russell 2007; Ribas et al. 

2012). As “Amazonian Puffer Snakes” (Spilotes spp.) estão entre as maiores serpentes 

Colubridae do Novo Mundo (Cunha e Nascimento 1978; Perez e Moreno 1988; Fraga et al. 

2013), ocorrendo em diferentes paisagens morfoclimáticas ao longo da América do Sul (Dixon e 

Soini 1977; Chippaux 1986; Wallach et al. 2014). 

Anteriormente, Spilotes sulphureus era reconhecida e alocada dentro do gênero Pseustes 

(Fitzinger 1843), no entanto, Jadin et al. (2013) realocaram “Pseustes sulphureus” para o gênero 

Spilotes. A renomeada Spilotes sulphureus tornou-se então grupo irmão de S. pullatus e juntas 

formaram um grupo monofilético que ficou como grupo irmão do gênero Phrynonax, sendo 

todas elas também componentes de um grupo monofilético. A ampla maioria das serpentes 

apresenta o complemento cariotípico formado por 36 cromossomos, sendo 16 macro e 20 

microcromossomos (Olmo e Signorino 2005; Oguiura et al. 2009). Entretanto, variações, 

envolvendo a macro e microestrutura cariotípica e número diploide, têm sido observadas em 

diferentes famílias ao longo das linhagens de serpentes (Beçak et al. 1964; Beçak e Beçak 1969; 

Rovatsos et al. 2015; Falcione et al. 2016; Patawang et al. 2016). 

Embora diferentes modos e sistemas de determinação sexual tenham sido descritos em 

Répteis (Ohno 1967; Ezaz et al. 2009b; Rhen e Schroeder 2010; Alam et al. 2018), em serpentes, 

apenas determinação sexual genética (GSD) com heterogametia feminina (ZZ/ZW) é conhecida 

(Ohno 1967; Pokorna e Kratochvíl 2009). Entretanto, um sistema XY foi reportado para Boa 
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imperator e Python bivittatus (Gamble et al. 2017). Porém, em várias espécies de serpentes, os 

cromossomos sexuais são indiferenciados, sem muitas mudanças morfológicas (como visto em 

Boidae e Phytonidae), com um baixo nível de diferenciação entre X/Y e Z/W (Matsubara et al. 

2006; O’Meally et al. 2010; Vicoso et al. 2013b; Viana et al. 2016b). Mesmo assim, alguns 

grupos Caenophidia de linhagens derivadas, como Colubridae (Singh et al. 1980), onde inúmeras 

sequências repetitivas já são conhecidas por serem a principal fonte de diferenciação do 

cromossomo W (Augstenová et al. 2017), os cromossomos sexuais podem permanecer 

indetectáveis. Da mesma forma, o cromossomo Z parece compartilhar o mesmo set gênico ao 

longo das linhagens de Serpentes (Matsubara et al. 2006; Vicoso et al. 2013b; Rovatsos et al. 

2015), sem grandes modificações morfológicas (Matsubara et al. 2016). 

A baixa degeneração dos cromossomos sexuais é considerada uma característica comum 

para algumas linhagens de Répteis, o que os torna indetectáveis com o uso de procedimentos 

citogenéticos convencionais. No entanto, ferramentas citogenéticas refinadas, como comparação 

de genomas, pinturas cromossômicas, BACs, têm fornecido um melhor entendimento dos 

processos de evolução de cromossomos sexuais em vertebrados (revisado em Deakin e Ezaz 

2019), bem como em abordagens comparativas entre grupos filogeneticamente relacionados 

(Carvalho et al. 2017; Hatanaka et al. 2018). 

Até o momento, a maioria dos estudos, utilizando técnicas mais acuradas, em relação às 

tendências evolutivas de cromossomos sexuais em serpentes foi conduzida e focada apenas em 

algumas linhagens de Caenophidia (Singh et al. 1980; O’Meally et al. 2010; Augstenová et al. 

2017; Singchat et al. 2018), o que representa um gap no conhecimento dos caminhos evolutivos 

do cromossomo W neste grupo. Por exemplo, nas linhagens mais recentes de Caenophidians 

(Spilotes e Phrynonax), apenas dados citogenéticos convencionas eram conhecidos (Beçak e 

Beçak 1969). Para Spilotes, os dados citogenéticos disponíveis estavam limitados à descrição 

cariotípica para duas espécies (S. pulllatus: 2n=36 and S. sulphureus: 2n=38), utilizando 

coloração convencional (Beçak e Beçak 1969). Em nosso estudo, nós focamos nos processos de 

evolução cariotípica e de diferenciação de cromossomos sexuais no clado que abriga as 

serpentes, recentemente diversificadas entre os Caenophidia. Para isso, nós realizamos uma 

extensiva caracterização citogenética, utilizando abordagens convencionais e moleculares em 
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duas espécies de serpentes sopradoras da Amazônia (S. pulllatus e S. sulphureus), para 

caracterizar a diferenciação de cromossomos sexuais e abordar a citotaxonomia do clado 

Spilotes. 

Material e Métodos 

Para o presente estudo, utilizamos 2 machos e 2 fêmeas de S. pulllatus e 1 macho e 1 

fêmea de S. sulphureus da região amazônica. Todas as estapas metodológicas, preparações 

cromossômicas, preparação de sondas e mapeamento de sequências realizadas no presente estudo 

encontram-se detalhadas na seção Métodos da tese. 

Resultados 

Cariótipos 

S. sulphureus e S. pulllatus apresentaram 2n=36 cromossomos, sendo 16 macro e 20 

microcromossomos. S. sulphureus tem 8m + 4sm + 2st + 2a + 20mi, com número fundamental 

(NF) igual 50 para machos (Figura 1a, c) e 7m + 4sm + 2st + 3a + 20mi, e NF=49 para fêmeas 

(Figura 1b, d). S. pullatus tem 6m + 4sm + 4st + 2a + 20mi para machos (Figura 1e, g) e 6m + 

3sm + 5st + 2a e 20mi para fêmeas (Figura 1f, h). Um notável heteromorfismo foi identificado 

em ambas espécies de Spilotes, evidenciando a presença de um sistema de cromossomos sexuais 

heteromórficos do tipo ZZ/ZW. Os cromossomos sexuais em ambas espécies correspondem ao 

quarto par, no entanto, os cromossomos Z são metacêntricos e submetacêntricos em S. 

sulphureus e S. pullatus, respectivamente. Em ambas espécies, o cromossomo W foi altamente 

degenerado (Figura 1 b, f). 
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Figura 1. Cariótipos de Spilotes sulphureus em Giemsa (a, b) e em Banda C (c, d); de Spilotes pullatus em Giemsa 

(e, f) e em Banda C (g, h). Cromossomos do par 4 heteromórficos em fêmeas de ambas espécies. Note o 

cromossomo W eucromático e heterocromático em S. sulphureus e S. pullatus, respectivamente (d, h). Destacado 

nas caixas, a Ag-RON e DNAr 18S. Ilustrações por Bruna Borges. 

 

Ag-RONs, DNAr 18S e Banda C 

As Ag-NORs estiveram localizadas nos braços curtos do par 2 em S. sulphureus e em um 

par de microcromossomos em S. pullatus. Tais sítios foram confirmados pelo mapeamento das 

sequências de DNAr 18S (Figura 1, em destaque). A banda C foi evidenciada em todos os 

cromossomos, com acúmulo preferencial nas regiões centroméricas e teloméricas em machos e 

fêmeas de ambas espécies. Curiosamente, em S. sulphureus, o cromossomo W não se apresentou 

completamente heterocromático, mostrando apenas sutis marcações da região centromérica 

(Figura 1d). Em comparação, o cromossomo W de S. pullatus se apresentou completamente 

heterocromático (Figura 1h). Os microcromossomos mostraram apenas marcações difusas 

(Figura 1c, d, g, h). 
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Mapeamento de microssatélites e sequências (TTAGGG)n 

Todos os SSRs (microssatélites) utilizados (AC)15, (AG)15, (ATCC)8, (ATTC)8, 

(GATA)8 mostraram sinais hibridizados nos cromossomos de ambas espécies. O motivo (AC)15 

hibridou em praticamente todos os cromossomosde S. sulphureus, inclusive no cromossomo W, 

enquanto que S. pullatus mostrou marcações apenas no braço curto do par 2 (Figura 2a, 

destacado). O (AG)15 mostrou um padrão diferencial para as duas espécies, sendo que em S. 

sulphureus as marcações foram na posição centromérica dos pares 1 e 4 e sinais teloméricos no 

cromossomo W, enquanto que S. pullatus apresentou marcações biteloméricas em todos os 

cromossomos, com grande acúmulo na posição centromérica do par 2 e no braço longo do 

cromossomo W, sendo apenas bitelomérico no Z (Figura 2b e destaque nas caixas). O (ATCC)8, 

(ATTC)8 e (GATA)8 foram específicos do cromossomo W, no entanto, com padrões diferentes 

para as duas espécies. Em S. sulphureus (ATTC)8 hibridou em praticamente todo o cromossomo 

W, (GATA)8 mostrou duas marcações no final do braço longo, enquanto que, curiosamente 

(ATTC)8 se apresentaram ausentes no W (Figura 2, destacado). Para S. pullatus (ATCC)8, 

(GATA)8 e (ATCC)8 mostraram sinais fortemente hibridados no braço longo do cromossomo W 

(Figura 2, destacado). 

Sequências teloméricas (TTAGGG)5 foram evidenciadas em todos os cromossomos do 

complemento, sem nenhum traço de sequências teloméricas intersticiais (ITSs), inclusive nos 

cromossomos W das duas espécies de Spilotes (Figura 2c, destacado). 
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Figura 2. Mapeamento de vários SSRs nos cromossomos de Spilotes sulphureus e S. pullatus. Repetições ACn 

foram evidenciadas em ambos Z e W de SS mas ausentes no Z e W de SP (a e destacado nas caixas), sendo 

evidenciado apenas no par 2 em S. pullatus. Em destaque nas caixas, estão os padrões de acúmulo diferencial de 

SSRs nos cromossomos W de SS (S. sulphureus) e SP (S. pullatus). 

Hidridização Genômica Comparativa 

No primeiro set de experimentos, nós realizamos comparações intraespecíficas, com 

ênfase especial na composição molecular dos cromossomos sexuais ZW de S. pullatus. A 

hibridização de DNAg, a partir de machos e fêmeas de S. pullatus, produziu sinais intensos de 

hibridização tanto em macro quanto em microcromossomos, colocalizados com regiões de 

banda-C. O padrão de hibridização nos cromossomos sexuais revelou que, sequências de ambos 

os sexos são compartilhadas na região terminal do braço longo, enquanto que, sequências sexo-
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específicas femininas estão concentradas na região pericentromérica do cromossomo W (Figura 

3a). Nenhum sinal de hibridização foi observado no cromossomo Z (Figura 3b). 

No segundo set de experimentos, nós realizamos uma hibridização interespecífica entre 

as duas espécies. Os resultados mostraram que essas duas serpentes compartilham grandes 

porções genômicas em seus cromossomos (Pares 1, 2, 7), bem como o seu cromossomo W 

(Figura 3c). Nenum sinal de hibridização foi observado no cromossomo Z. 

 

Figure 3. Cromossomos de Spilotes pullatus nos procedimentos de hibridização comparativa intra e interespecíficos. 

Sondas de machos e fêmeas de S. pullatus mapeados em fêmeas (A) e machos (B) de S. pullatus. (C) sonda de 

fêmeas de S. pullatus (SP) e S. sulphureus (SS) mapeadas nos cromossomos de fêmeas de S. pullatus. Regiões 

genômicas comuns estão identificadas em amarelo. Note a região compartilhada entre as duas espécies no 

cromossomo W e a ausência de sinais no cromossomo Z. 
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Discussão 

Citotaxonomia do Clado Spilotes 

Diferentes abordagens (morfológica e molecular) sugerem que Spilotes, juntamente com 

Phrynonax, compartilham um ancestral comum e compreendem um grupo monofilético 

(Dowling e Duellman 1978; Pyron et al. 2013; Jadin et al. 2013; Figueroa et al. 2016). Esse 

grupo representa o clado das linhagens de serpentes Caenophidia mais recentemente 

diversificadas e apresentam uma notável diversidade cariotípica, com 2n variando de 36-38 com 

presença e ausência de cromossomos sexuais diferenciados (Beçak et al. 1964; Beçak e Beçak 

1969). 

Em nosso estudo, identificamos 2n=36 cromossomos para S. sulphureus, o que diverge 

amplamente dos padrões descritos para uma fêmea de S. sulphureus (= Pseustes sulphureus) por 

Beçak e Beçak (1969). O cariótipo de S. sulphureus, analisada por Beçak e Beçak (1969) 

(localidade de origem mencionada apenas como Brasil), apresentou 2n=38 cromossomos (18M + 

20mi) e nós encontramos para indivíduos da região amazônica 2n=36 (16M + 20mi). Além 

disso, nós identificamos cromossomos sexuais ZW bem diferenciados, ausentes em S. sulphureus 

analisada por Beçak e Beçak (1969). Tais diferenças (2n e presença/ausência de cromossomos 

sexuais diferenciados), certamente traz em questão a possibilidade de que se trata de duas 

espécies. No entanto, dada a limitação do número amostral em ambos estudos, análises futuras se 

fazem necessárias para investigar essa diversidade cariotípica dentro de S. sulphureus. 

Dados cromossômicos para S. pullatus foram reportados apenas para S. pullatus 

anomalepis (♂ e ♀ provenientes dos estados do Paraná e São Paulo/Sul e sudeste do Brasil) e S. 

pullatus maculatus (apenas ♀ proveniente de São Paulo/Sudeste do Brasil), variantes da mesma 

espécie (Abe e Fernandes 1977). Elas apresentaram um cariótipo conservado, com 2n=36 (16M 

+ 20mi) e um sistema de cromossomos sexuais ZW (Beçak 1965; Beçak e Beçak 1969), o que 

foi relativamente similar ao encontrado em nosso estudo para ambas espécies de Spilotes da 

região amazônica. No entanto, a fórmula cariotípica e morfologia dos cromossomos ZW 

divergem das espécies aqui analisadas (Figura 1). Esse panorama destaca uma notável 
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diversidade cromossômica dentro das linhagens de Spilotes em relação à estrutura cromossômica 

e presença/ausência de cromossomos sexuais diferenciados. 

Evolução de sequências ribossomais em Serpentes 

Sequências de DNAr em Serpentes, mais especificamente o DNAr 18S, são 

extremamente variáveis entre as espécies dessa subordem (Boidae, Viperidae e Colubridae) 

(discutido em Viana et al. 2016b). A presença de sinais em um único par de microcromossomos 

pode ser considerada uma característica plesiomórfica para serpentes de linhagens antigas 

(Henophidia) (Porter et al. 1991; Viana et al. 2016b). Em comparação, sinais em 

macrocromossomos, múltiplas marcações em microcromossomos ou em cromossomos sexuais 

em serpentes de linhagens recentes (Caenophidian) são consideradas características derivadas 

(Moreno et al. 1987; Camper e Hanks 1995; Trajtengertz et al. 1995; García e Hernando 2007; 

O’Meally et al. 2010). Isso sugere que múltiplos eventos de rearranjos cromossômicos, 

envolvendo essa região, ocorreram ao longo da evolução das serpentes. 

Embora variáveis, os sítios ribossomais parecem demonstrar uma tendência evolutiva em 

alguns grupos, uma vez que, por exemplo, todas as espécies de Boidae apresentam DNAr 18S 

localizado em um único par de microcromossomos (Porter et al. 1991; Viana et al. 2016b). Por 

outro lado, serpentes da família Colubridae (daquelas com dados disponíveis), o DNAr 18S 

normalmente se localiza em macrocromossomos (Porter et al. 1991; O’Meally et al. 2010), 

similar ao padrão encontrado aqui para S. sulphureus (Figura 1). 

Ao contrário de inúmeros grupos de vertebrados, incluindo serpentes Caenophidia, 

nenhuma associação de sequências de DNAr e cromossomos sexuais foi identificada para S. 

pullatus e S. sulphureus (Abramyan et al. 2009; O’Meally et al. 2010; Kawagoshi et al. 2014; 

Scacchetti et al. 2015; Viana et al. 2017). Isso, provavelmente implica que RONs e DNAr 

localizados em um par de microcromossomos em S. pullatus, de fato representa uma condição 

atípica para o clado Spilotes, uma vez que todos os Colubridae analisados até o presente 

momento apresentam RONs/DNAr 18S localizados em um par de macrocromossomos 

(frequentemente o par 2). Talvez este padrão represente um produto de rearranjos, envolvendo 

essas regiões e que também represente uma condição plesiomórfica para o clado composto por 
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Spilotes e Phrynonax, uma vez que S. pullatus (sinais em mi) ocupa posição ancestral em relação 

à S. sulphureus (sinais em M) e Phrynonax. 

O papel de sequências repetitivas na evolução do cromossomo W de Caenophidia 

O acúmulo de sequências repetitivas, tais como DNAr, elementos transponíveis, mini e 

microssatélites nos cromossomos sexuais tem sido relatado em inúmeras espécies de vertebrados 

(Cioffi e Bertollo 2012; Ezaz et al. 2013; Matsubara et al. 2016; Ferreira et al. 2016; Rovatsos et 

al. 2016; Souza e Sousa et al. 2017 Singchat et al. 2018). Sequências teloméricas intersticiais 

(ITSs), por exemplo, têm sido identificadas em cromossomos sexuais diferenciados de vários 

grupos de mamíferos e répteis (Rovatsos et al. 2011; Young et al. 2013; Matsubara et al. 2015a) 

e mesmo em cromossomos sexuais homomórficos de algumas espécies de Henophidia (Viana et 

al. 2016b). Aqui, nenhuma ITS foi reportada, nem nos autossomos e nem nos cromossomos ZW 

de ambas espécies de Spilotes analisadas. Em contraste, Boídeos (Henophidia) apresentam 

inúmeras ITSs nos seus cromossomos (Viana et al. 2016b), o que aparenta ser uma característica 

comum em vários grupos de répteis (Rovatsos et al. 2015). Isto sugere que ITSs, de fato, têm 

uma amplificação independente ao longo das linhagens de Serpentes e não necessariamente 

estejam assoaciadas a eventos de fusões cromossômicas, em todos os casos. 

Microssatélites ou simplesmente Motivos Simples de Repetição (SSRs) são extensões 

repetitivas curtas de sequências de DNA, que apresentam inúmeros padrões de localização em 

eucariotos. Os SSRs estão envolvidos na estrutura cromossômica e até mesmo na regulação da 

expressão gênica (Hardman 1986). Tais motivos já foram identificados em cromossomos sexuais 

de inúmeros répteis (Pokorná et al. 2011; Matsubara et al. 2014; Matsubara et al. 2016; 

Augstenová et al. 2017) e sua associação com cromossomos sexuais sugere que essa 

característica é um dos prováveis mecanismos que levou à diferenciação destes (Matsubara et al. 

2016). Por exemplo, (GATA)n, componente do motivo Banded krait Minorsatellite (Bkm), é um 

microssatélite típico, localizado no cromossomo W de serpentes Caenophidia (Ray-Chaudhuri et 

al. 1971; Jones e Singh 1985; O’Meally et al. 2010; Augstenová et al. 2017; Singchat et al. 

2018). 
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No entanto, essas sequências não são exclusivas do cromossomo W, podendo também ser 

encontradas em cromossomos Y de outras linhagens de répteis (Rovatsos et al. 2016), bem como 

em autossomos de algumas espécies de peixes (Pucci et al. 2016; 2018). Dessa forma, tem sido 

bem aceito que o motivo Bkm de fato representa um papel importante na organização da 

cromatina, estando associado com fatores de transcrição e formação de heterocromatina (Singh 

et al. 1994; Trainor et al. 1996; Priyadarshini et al. 2003; Subramanian et al. 2003; Pucci et al. 

2016) e, consequentemente, apresentando funções regulatórias nos processos de diferenciação de 

cromossomos sexuais. O padrão de associação (GATA)n/W é frequentemente encontrado em 

Caenophidia (Singh et al. 1980; Matsubara et al. 2016; Augstenová et al. 2017) mas, 

curiosamente, ausente em linhagens ancestrais (Rovatsos et al. 2018). No entanto, é importante 

destacar que SSRs possuem origem evolutiva dinâmica, sendo diferentes entre grupos distantes 

filogeneticamente (Matsubara et al. 2016; Adams et al. 2016) e mesmo a nível de gênero e 

espécie. 

Em répteis, os SSRs não são exclusivos dos cromossomos sexuais, sendo frequentemente 

localizados em autossomos também, como evidenciado para (AC)n e (AG)n em ambas espécies 

de Spilotes. Rovatsos et al. (2016), por exemplo, identificaram acúmulo de (AC)n tanto em 

autossomos quanto em cromossomos sexuais de algumas espécies de lagartos (Pygopodidae). Da 

mesma forma, nós identificamos (AG)n tanto em autossomos quanto nos cromossomos sexuais 

de S. sulphureus e grande acúmulo no cromossomo W de S. pullatus (Figura 2). De forma 

similar, Matsubara et al. (2016) evidenciaram que (AG)n está associado com a diferenciação 

sexual em uma espécie de tartaruga da família Chelidae. Portanto, a presença de microssatélites 

no cromossomo W, mesmo de grupos filogeneticamente distantes, leva-nos a supor que essas 

sequências têm um papel fundamental nos processos de diferenciação cromossômica. 

Estabilidade do conteúdo gênico dos cromossomos sexuais em Serpentes 

Diferentes abordagens, utilizando ferramentas citogenéticas moleculares, têm fornecido 

informações interessantes sobre o conteúdo gênico e sobre a evolução de cromossomos sexuais 

em vertebrados (Deakin e Ezaz 2019) e caminhos independentes para a origem de cromossomos 

sexuais entre répteis e outros vertebrados têm sido propostos (Matsubara et al. 2006; O’Meally et 
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al. 2010; Vicoso et al. 2013b). No entanto, cromossomos sexuais em Serpentes exibem uma 

relativa estabilidade ao longo das linhagens (Matsubara et al. 2006; Rovatsos et al. 2015). 

Embora o conteúdo gênico de sequências repetitivas no cromossomo W seja 

relativamente estável ao longo das linhagens de Caenophidia (Augstenová et al. 2017), nossos 

dados mostram um cenário diferente para as duas espécies de Colubridae aqui analisadas. Isso 

poderia sugerir que a evolução do cromossomo W e presença de heterocromatina constitutiva, 

em Caenophidia, são de fato muito dinâmicas, com relação ao seu conteúdo de sequências. Além 

disso, isso poderia explicar a alta diversidade de morfologias do cromossomo W, ao longo da 

evolução cromossômica das Serpentes (Beçak e Beçak 1969; Singh 1972), e seus diferentes 

estágios de evolução, desde homomórficos até cromossomos W altamente degenerados, 

heterocromáticos e não heterocromáticos (Figura 4), sendo o W não heterocromático de S. 

sulphureus uma descoberta inédita para serpentes Caenophidia. 

 

Figure 4. Relações filogenéticas de serpentes Caenophidia, incluindo Spilotes e grupos relacionados e os padrões de 

diferenciação de cromossomos sexuais. Em vermelho, destaque para o cromossomo W compartilhado entre as duas 

espécies de Spilotes. Topologia da árvore seguiu Figueroa et al. (2016). Ilustrações por Bruna Borges. 
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Esses achados reforçam e demonstram a inerente dinâmica das sequências repetitivas de 

DNA, bem como os caminhos que moldaram a história evolutiva dos cromossomos sexuais, 

mesmo entre espécies próximas. Esta tendência na diferenciação do cromossomo W já foi 

reportada para outros grupos animais como peixes (Poltronieri et al. 2014; Yano et al. 2017), 

pássaros (Kretschmer et al. 2018), lagartos (Rovatsos et al. 2016) e serpentes (Augstenová et al. 

2017). 

O W de S. pullatus e S. sulphureus são muito similares quanto ao conteúdo gênico, 

entretanto diferem na morfologia, sendo st em S. pullatus e a em S. sulphureus, e no padrão de 

heterocromatina constitutiva, onde em S. pullatus o W é totalmente heterocromático. De fato, é 

realmente intrigante a presença de um cromossomo W degenerado e não heterocromático em S. 

sulphureus, uma vez que heterocromatinização e acúmulo de Bkm no cromossomo W surgiu 

ainda nas primeiras linhagens de Caenophidia (Matsubara et al. 2016; Rovatsos et al 2018). 

Portanto, nós podemos concluir que: i) a presença de Bkm e consequente heterocromatinização 

do W não é uma regra geral para Caenophidia, ou alternativamente, ii) o W de S. sulphureus 

representa uma exceção a esse cenário. O real significado de uma não estabilidade de 

cromossomos sexuais, no clado com as linhagens mais recentemente diversificadas de 

Caenophidians, poderia ser explicado por uma possível evolução independente e recente de 

cromossomos sexuais, como ocorrido em S. sulphureus. 

Cromossomos sexuais podem evoluir independentemente entre grupos proximamente 

relacionados (Mank et al. 2006; Ezaz et al. 2009b; Pokorná et al. 2011; Cioffi et al. 2011). Este 

parece ser o caso do clado Spilotes, onde as espécies divergem entre si pelo conteúdo de SSRs 

nos cromossomos (Z e W), presença/ausência de cromossomos sexuais bem diferenciados e W 

eucromáticos e heterocromáticos. O Z, por outro lado, difere quanto ao tipo, submetacêntrico em 

S. pullatus e metacêntrico em S. sulphureus (Figura 1, 4). O Z de S. pullatus é muito similar ao 

presente em Ptyas (Figura 4). Essas diferenças podem ser explicadas pela rápida e independente 

evolução do cromossomo Z em relação aos autossomos (Vicoso e Charlesworth 2009; Mank et 

al. 2010), um fenômeno já visto anteriormente nos cromossomos Z de Ptyas (Laopichienpong et 

al. 2017a). 
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Entre os grupos proximamente relacionados com Spilotes, uma aparente degeneração do 

braço curto do W é evidente, o que o torna diferente do Z. Realmente parece que o W tende a 

eliminar sequências a partir do braço curto (sugerindo que os genes de determinação sexual 

estejam no braço curto). Em Ptyas por exemplo, ambos Z e W são homomórficos (Singh 1972; 

De Smet 1978), em Chironius e Drymarchon o W é sm, mas com tamanho similar ao Z (Beçak e 

Beçak 1969). Em Coluber e Mastigodryas o W é st e menor que o Z (Beçak 1965; Baker et al. 

1972). Em Spilotes encontramos dois tipos de W (st e a) e menores que o Z (Figura 4). O W de 

Ptyas é homomórfico, mas ainda assim apresenta Bkm apenas no cromossomo W, o mesmo 

encontrado em S. pullatus e S. sulphureus (Singh et al. 1980). Além disso, sequências específicas 

de fêmeas (WAC9, CTNNB1 e CTNNB1W) já foram identificadas em Ptyas (Laopichienpong et 

al. 2017b). Mesmo sendo não estável em seu conteúdo de sequências, morfologia e estágios de 

diferenciação e heterocromatinização, o W, de alguma forma, apresenta uma história evolutiva 

em comum ao longo das linhagens de Caenophidia. Esse cenário abre uma oportunidade para 

estudos mais refinados quanto ao conteúdo de sequências do cromossomo W nesse grupo, o que 

certamente irá auxiliar no entendimento dos mecanismos de evolução dos cromossomos ZW em 

Serpentes. 

Origem e evolução de cromossomos sexuais em Caenophidia 

 Análises citogenéticas comparativas revelaram, que pelo menos 11 genes do cromossomo 

Z são compartilhados entre linhagens ancestrais (Henophidian) e linhagens derivadas 

(Caenophidian) de serpentes (Matsubara et al. 2006), sugerindo um conservadorismo evolutivo 

(Vicoso et al. 2013a; Rovatsos et al. 2015). No entanto, nossos dados adicionam um novo 

capítulo à evolução e origem de cromossomos sexuais em serpentes, a partir das espécies aqui 

estudadas. Com base em nossos dados, nós propomos dois cenários alternativos: 

Cenário 1. Cromossomos Z e W de S. pullatus e S. sulphureus evoluíram a partir de um ancestral 

comum. O proto Z se manteve praticamente em sua condição ancestral de morfologia, com 

exceção apenas de uma deleção de um segmento no braço curto em S. pullatus, enquanto o proto 

W passou por degeneração gênica e gradual diferenciação morfológica do braço curto até perdê-
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lo inteiramente em S. sulphureus. O W, consequentemente, acumulou e amplificou sequências 

repetitivas, promovendo a supressão de recombinação com o Z (Figuras 4 e 5a). 

Cenário 2. Z e W podem ter evoluído independentemente a partir de múltiplos cromossomos 

autossômicos ancestrais. Os protos Z e W teriam passado por mudanças evolutivas assim como 

no cenário 1. No entanto, a aparente homologia entre os Ws de S. pullatus e S. sulphureus 

poderiam ser resultado de um acúmulo e amplificação convergente de sequências repetitivas 

similares no cromossomo W (Figura 5b). 

Estudos adicionais ainda se fazem necessários para melhor interpretar qual(is) cenário(s), 

acima mencionado(s), reflete a realidade evolutiva das espécies de Spilotes. Para demonstrar 

homologias entre ZW entre essas espécies, uma comparação a nível de sequências será 

necessária, por exemplo, a microdissecção dos cromossomos Z e W e subsequentes pinturas 

poderá mostrar a homologia entre eles e o sequenciamento dos cromossomos microdissectados 

mostraria a sintenia. 
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Figura 5. Possíveis cenários de evolução dos cromossomos Z e W em Spilotes. A) onde o Z e W nas duas espécies 

de Spilotes compartilham ancestralidade e B) onde o Z e W nas duas espécies de Spilotes teriam evoluído 

independentemente. 
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Capítulo 4 

Landscape of snake’ sex chromosomes evolution spanning 85MYR: Ancestry or co-opted 

sequences acquisition along their evolution? 

A evolução de répteis não-aviários é dinâmica e diversa, especialmente em relação às 

suas estratégias de determinação sexual, fazendo deles um grupo interessante para se investigar 

as tendências evolutivas na evolução de cromossomos sexuais (Gamble et al. 2015; Ezaz et al. 

2016; Alam et al. 2018; Pennell et al. 2018; Deakin e Ezaz 2019). 

Uma infinidade de estratégias de determinação sexual tem sido relatada em vertebrados 

(Bull 1980; 1983; Janzen e Paukstis 1991; Bachtrog et al. 2014). No entanto, répteis não-aviários 

apresentam as mais diversas estratégias, incluindo TSD (Determinação sexual dependente de 

temperatura), GSD (Determinação sexual genética) e GSD com influência de temperatura 

(revisado em Alam et al. 2018; Deakin e Ezaz 2019). Além disso, variantes nos sistemas de 

determinação sexual (XY, ZW e múltiplos) são frequentemente presentes entre os clados de 

répteis, mesmo entre linhagens irmãs e dentro de populações alopátricas (Moritz 1984; Ezaz et 

al. 2006b, 2009a; Pokorná e Kratochvíl 2009; Sarre et al. 2011; Holleley et al. 2015; Rovatsos et 

al. 2016). Também são frequentes as transições entre esses modos de determinação sexual (TSD-

GSD-TSD) (Radder et al. 2007; Ezaz et al. 2009b; Quinn et al. 2011; Gamble et al. 2015; 

Holleley et al. 2015). 

Tal variabilidade evidencia a complexidade da história evolutiva da determinação sexual 

nesse grupo. Além disso, curiosamente, os répteis não-aviários são os únicos, para os quais ainda 

não se descobriu os genes da determinação sexual, embora alguns genes candidatos já tenham 

sido propostos para Geckos, Agamídeos, Varanídeos e Testudines (Deakin et al. 2016; Montiel 

et al. 2017; Rovatsos et al. 2019a, b). Devido a essa diversidade nos modos de determinação 

sexual e de cromossomos sexuais nos répteis, não é surpreendente que a determinação sexual e 

evolução de cromossomos sexuais neste grupo ainda permaneçam como ponto de discussão ao 

longo de décadas. 

Entre os répteis, a maioria das serpentes cariotipadas, até o momento, exibe o sistema de 

cromossomos sexuais ZZ/ZW, com diferentes estágios evolutivos de degeneração ou 
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amplificação do W (Beçak e Beçak 1969; Augstenová et al. 2017; Viana et al. 2019). No 

entanto, cromossomos sexuais indiferenciados e, mais recentemente, genes masculinos 

específicos sugerindo um sistema XY, também têm sido reportados em alguns gêneros como 

Python e Boa (Gamble et al. 2017). Isso implica em pelo menos duas transições, envolvendo XY 

e ZW, e turnovers independentes desses cromossomos sexuais ao longo da evolução das 

superfamílias Pythonoidea e Booidea. 

O conteúdo gênico de Z e W é relativamente conservado entre as Serpentes (Matsubara et 

al. 2006; Rovatsos et al. 2015; Augstenová et al. 2017). Ainda, a alta variabilidade do 

cromossomo W (em relação à morfologia e/ou conteúdo gênico) nos principais clados de 

Serpentes sugere um notável papel do acúmulo de sequências repetitivas em sua arquitetura e 

evolução (Augstenová et al. 2017; Singchat et al. 2018; Viana et al. 2019). Ao contrário do W, o 

cromossomo Z é considerado bem estável entre as linhagens de Serpentes, e poucas mudanças 

morfológias foram reportadas entre os clados (Beçak e Beçak 1969; Augstenová et al. 2017; 

Viana et al. 2019). 

Embora sugerido como independentemente evoluido, o sistema homomórfico de 

cromossomos sexuais XX/XY presente em Boa e Python ainda necessita ser caracterizado por 

meio de ferramentas citogenéticas moleculares. Assim, as relações e transições entre os sistemas 

heteromórfico e homomórfico (XX/XY e ZZ/ZW) em Pythonoidea e Booidea (Viana et al. 

2016b; Augstenová et al. 2018, 2019) ainda permanecem sem resposta. Em Boa constrictor, que 

apresenta 2n = 36 cromossomos, o quarto par (homomórfico) é considerado o par sexual, o que é 

uma característica típica de Henophidians. Este é um dos primeiros grandes grupos 

diversificados dentro da subordem Serpentes, que abriga Boas, Pythons e outras linhagens 

antigas de serpentes, normalmente referidas como “Serpentes Primitivas” (Viana et al. 2016b). 

Em adição, duas classes de sequências: PBI-MspI e EQU-BamHI-4 (sendo EQU-BamHI-4 

reportada como ligada ao sexo) têm sido identificadas no par 4 de fêmeas de Boa constrictor 

(Matsubara et al. 2015b; 2016). De forma similar, na maioria das Víboras, Cascavéis e 

Colubrídeos, o par 4 também representa o par sexual (Beçak 1965; Nery et al. 2015; Augstenová 

et al. 2017; Falcione et al. 2018; Viana et al. 2019), e mesmo quando homomórficos, eles podem 

ser identificados pelo acúmulo de sequências Bkm (De Smet 1978; Singh et al. 1980), sugerindo 

a conservação deste par cromossômico como sexual em serpentes. 
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Cromossomos sexuais homomórficos são frequentemente observados entre répteis não-

aviários. Em Serpentes, por exemplo, eles são encontrados nos principais clados de Henophidia e 

Caenophidia (Caenophidia é um grupo monofilético que contém mais de 80% de todas as 

espécies existentes de serpentes, comumente referidas como “Serpentes Avançadas”) (Singh 

1972; De Smet 1978; Aprea et al. 2006; Viana et al. 2016b). Já, cromossomos sexuais bem 

diferenciados são mais comuns nas “Serpentes Avançadas” (Beçak e Beçak 1969; Augstenová et 

al. 2017; Viana et al. 2019), mas também estão presentes nas primeiras linhagens de serpentes, 

tais como Typhlopoidea e Booidea (Augstenová et al. 2018; Matsubara et al. 2019). 

Os mecanismos moleculares e citogenéticos de evolução dos cromossomos sexuais 

homomórficos em Serpentes não têm sido objetos frequentes de estudos, quando comparados aos 

modelos heteromórficos. Portanto, muitos cromossomos homomórficos, ou microcromossomos 

W ou Y em linhagens antigas de serpentes ainda não foram descritos. Serpentes é um grupo 

considerado estável em relação aos seus cromossomos sexuais, apesar de diferentes níveis de 

diferenciação do W e a ocorrência de sistemas múltiplos (Z1Z1Z2Z2/Z1Z2W e ZZ/ZW1W2) já 

terem sido descritos, apenas o sistema ZW tem recebido mais atenção (Singh et al. 1970; Singh 

1972). De fato, o surgimento de um Sistema XY, com evolução independente em Boidae e 

Phytonidae levantaram muito mais questões do que respostas em relação aos mecanimos 

cromossômicos e moleculares, envolvidos na evolução de cromossomos sexuais em serpentes. 

Ficam as perguntas: O que teria levado as serpentes a manterem um sistema de cromossomos 

sexuais homomórficos, somente em linhagens ancestrais? As serpentes retiveram uma homologia 

entre XY e ZW ao longo de sua evolução? Isso se deve a alguma vantagem evolutiva, conferida 

pela transição entre esses sistemas? Por que razão o sistema XY de cromossomos sexuais foi 

perdido nas linhagens mais recentes de Serpentes? 

A Aplicação da citogenética molecular, como o mapeamento de BACs (BAC-FISH) e 

Hibridização Genômica (CGH), tem sido muito eficaz na identificação de cromossomos sexuais 

homomórficos em diversos grupos de vertebrados, tais como peixes (Freitas et al. 2018; Sember 

et al. 2018; Shams et al. 2019), anfíbios (Abramyan et al. 2009; Keinath et al. 2018) e répteis 

(Ezaz et al. 2005; 2006a; Montiel et al. 2017).  

Nesse sentido, nosso objetivo neste estudo foi entender as relações evolutivas entre os 

sistemas de cromossomos sexuais homomórficos XY e heteromórficos ZW, encontrados em 
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linhagens ancestrais (Henophidia) e derivadas (Caenophidia) de Serpentes. Para isso, nós 

realizamos uma extensiva análise comparativa de Boa constrictor com sistema XY homomórfico 

por meio de comparações Cross-Species, utilizando DNAg de várias espécies de Caenophidia 

com sistema ZW. Nós também realizamos pinturas cromossômicas WCP (Whole Chromosomal 

Painting) de um cromossomo W altamente degenerado e mapeamos vários BACs nos 

cromossomos de Boa constrictor. Identificamos homologias de sequências em todas as espécies 

analisadas, entretanto, com diferentes padrões, o que nos permitiu inferir sobre as relações 

evolutivas dos cromossomos sexuais de Serpentes, ao longo de mais de 85 milhões de anos de 

evolução independente. 

Material e Métodos 

No presente estudo, analisamos machos e fêmeas de Boa constrictor com a finalidade de 

investigar diferenças intraespecíficas, por meio de Hibridação Genômica Comparativa (Figura 

1). 

 

Figura 1. Desenho experimental, utilizado no presente estudo, onde DNAg de machos e fêmeas de Boa constrictor 

(Bc) foram usados para hibridização nos cromossomos de Boa constrictor (Bc). 

Em um segundo experimento utilizamos o DNAg de várias espécies de Caenophidia, que 

apresentam cromossomos sexuais ZW altamente degenerados (Bothrops bilineatus, B. taeniatus, 

B. atrox, Lachesis muta, Crotalus terrificus, C. ruruima e Spilotes pullatus), com a finalidade de 

comparar homologias entre linhagens distantemente relacionadas (Figura 2). 
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Figura 2. Segundo experimento: (A) onde DNAg de machos e fêmeas de Bothrops bilineatus (Bb), Bothrops 

taeniatus (Bt), Bothrops atrox (Ba), Lachesis muta (Lm), Crotalus terrificus (Ct), Crotalus ruruima (Cr) e Spilotes 

pullatus (Sp) foram utilizados para hibridização nos cromossomos de machos e fêmeas de Boa constrictor (Bc). Em 

(B), um exemplo de como esse sgundo experimento foi conduzido, onde DNAg de machos e fêmeas de 

Caenophidians foram utilizados juntamente com DNAg de Boas machos e fêmeas para hibridizações comparativas 

nos cromossomos de Boa. 
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Todas as estapas metodológicas referentes a preparações cromossômicas, preparação de 

BACs, preparação de sondas e mapeamento de sequências realizadas no presente estudo 

encontram-se detalhadas na seção Métodos da tese. 
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Resultados 

Hibridização Genômica Comparativa 

A comparação de DNA genômico (DNAg) nos cromossomos de machos e fêmeas de Boa 

constrictor (Figura 1) produziu marcações intensas nos macrocromossomos e dispersas nos 

microcromossomos (Figura 3), co-localizadas principalmente com regiôes de Banda C (Viana et 

al. 2016b). Pequenas porções compartilhadas foram observadas nas regiões proximais dos braços 

curtos do par 1, enquanto que fortes sinais foram observados no centrômero dos pares 2, 4 e 7. 

Não evidenciamos nenhum padrão sexo específico nos cromossomos sexuais homomórficos de 

machos ou fêmeas desta espécie (par 4) (Figura 3). 

 

Figura 3. Hibridização genômica comparativa entre Bc (Boa constrictor) macho e fêmea, mostrando 

apenas regiões compartilhadas, principalmente nos pares cromossômicos 1, 2, 4 e 7. Microcromossomos mostraram 

apenas marcações difusas, sem nenhum padrão sexo específico. Bar = 20 µm. A – DAPI, B – marcações do genoma 

feminino, C – marcações do genoma masculino, D – imagens compostas 

 

As hibridizações interespecíficas entre Henophidia (Red-tailed Boa) (XY) e Caenophidia 

(ZW) (Pitvipers - Bothrops, Bushmaster - Lachesis, Rattle Snakes - Crotalus e Puffer Snake - 

Spilotes) (Figura 2A, B) revelaram que todas as espécies compartilham sequências conservadas 

nos cromossomos de Boa constrictor, particularmente nos macrocromossomos 1, 4, 7 (Figuras 
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4a-c; 5a-d). A hibridização Cross-Species (Red-tailed Boa X Green Pitviper) revelou segmentos 

conservados na posição centromérica dos pares 4 e 7 (Figura 4a). No entanto, Red-tailed Boa X 

Forest Pitviper mostrou sinais apenas na posição centromérica do par 4 (Figure 4b). As 

comparações entre Red-tailed Boa X Amazonian Pitviper, por outro lado, mostrou sinais apenas 

na posição centromérica do par 7 (Figure 4c). 

 

Figura 4. Comparações Cross-species entre os cromossomos de Bc (Boa constrictor) e DNAg de Caenophidians. 

Em A, B e C o DNAg de Bc está em verde e Bothrops bilineatus, Bothrops taeniatus e Bothrops atrox (Bb, Bt, e Ba) 

em vermelho. Bar = 20 µm. 
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Comparação Boa constrictor X Lachesis revelou regiões compartilhadas nos pares 1 e 7, 

no entanto, Lachesis mostrou sinais de hibridização muito mais intensos do que os sinais de Red-

tailed Boa (Figura 5A). A comparação Boa X Crotalus terrificus mostrou sequências 

compartilhadas nos pares 4 e 7, similar ao encontrado em Boa X Bothrops bilineatus (Figura 

5B). Boa X Crotalus ruruima mostrou o mesmo padrão de sinais encontrado em Boa X Lachesis, 

com sinais apenas nos pares 1 e 7, da mesma forma, com sinais mais intensos no par 1 (Figure 

5C). Ao contrário da maioria dos padrões, Boa X Spilotes pullatus mostrou marcações em 3 

pares cromossômicos: na região pericentromérica do par 1 (similar aos padrões Boa X Lachesis e 

Crotalus ruruima) e na região centromérica dos pares 4 e 7 (similar ao encontrado em Boa X 

Bothrops bilineatus e Crotalus terrificus) (Figure 5D). O segundo par, foi o único com 

marcações específicas de Boa, com nenhuma região compartilhada com DNAg de nenhuma das 

serpentes Caenophidia aqui utilizada. 
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Figura 5. Comparações Cross-species entre Bc (Boa constrictor) (verde) e Caenophidians (vermelho). A: 

Lm (Lachesis muta), B: Ct (Crotalus terrificus), C: Cr (Crotalus ruruima), D: Sp (Spilotes pullatus). Bar = 20 µm. 

 

Para todas as comparações interespecíficas (Figure 2a, b) utilizamos DNAg de machos e 

fêmeas das seis espécies de Caenophidia (ZW) (Bothrops bilineatus; Bothrops taeniatus; 

Bothrops atrox; Lachesis; Crotalus terrificus; Crotalus ruruima e Spilotes pullatus) nos 
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cromossomos de machos e fêmeas de Boa. Uma vez que o padrão de hibridização para todas as 

serpentes (machos e fêmeas) Caenophidia nos cromossomos de Boa (machos e fêmeas) foram 

exatamente o mesmo, selecionamos apenas uma metáfase ilustrativa de cada padrão/resultado 

das comparações genômicas entre Henophidia e Caenophidia. 

 

Pintura cromossômica com o cromossomo W de Bothrops atrox e mapeamento Cross-

Species em Boa constrictor 

O cromossomo W isolado de B. atrox (BaW) foi amplificado e a homologia testada na 

mesma espécie, como controle (Figura 6). Nós realizamos uma pintura Cross-Species, utilizando 

o BaW nos cromossomos de machos e fêmeas de B. constrictor, a fim de testar a homeologia de 

cromossomos sexuais entre Henophidia e Caenophidia. As sondas BaW hibridizaram 

completamente em um pequeno cromossomo metacêntrico (cromossomo W /par 4) de B. atrox 

(Figure 6). No entanto, nos machos e fêmeas de B. constrictor o BaW mostrou marcações 

dispersas nos microcromossomos e uma marcação forte na região centromérica do par 7 tanto em 

machos como em fêmeas (Figure 6). 

 

Figura 6. Pintura cromossômica com sondas do cromossomo W da Amazonian Pit Viper (Bothrops atrox). O W 

(BaW) foi usado nos cromossomos de B. atrox como controle, mostrando hibridização completa do cromosssomo W 

da espécie. Na Amazonian Red-Tailed Boa (Boa constrictor), o BaW mostrou sinais no par 7. 

 

Mapeamento de BACs nos cromossomos de Boa constrictor 

 

Todos os BACs, derivados da biblioteca genômica de Pogona vitticeps, mostraram sinais 

de hibridização nos cromossomos de machos e fêmeas de B. constrictor (Figura 7 a-h). Seis 
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BACs (APTX; CHD1; CTNNB1; TAX1BP1; KLF6; WAC1) foram mapeados em posição 

centromérica do par 4 de Boa constrictor, no entanto, KLF6 foi também mapeado na posição 

centromérica do par 2. Os clones 3L7 e NR5A1 foram mapeados na região terminal do par 2 e 

posição centromérica do par 7, respectivamente. Os clones ATPX e CHD1 localizaram-se no par 

2 de Pogona vitticeps, CTNNB1; TAX1BP; KLF6; WAC1 no par 6, enquanto que OPRD1/RCC1 

e NR5A1 nos cromossomos sexuais (Ezaz et al. 2013; Young et al. 2013; Deakin et al. 2016). 
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Figura 7. Mapeamento de 8 BACs nos cromossomos de Boa constrictor machos e fêmeas, mostrando 

sinais principalmente nos pares 2, 4 e 7. 
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Discussão 

Em répteis, turnovers independentes, transições entre sistemas de cromossomos sexuais 

(XY e ZW) e mecanismos de determinação sexual (TSD e GSD) dentro de espécies próximas, 

são mais comuns do que se imaginava sendo, portanto, uma característica amplamente difundida 

entre os répteis (Ezaz et al. 2009b; Gamble et al. 2015; Alam et al. 2018; Pennell et al. 2018; 

Rovatsos et al. 2019b). 

Ao contrário da grande maioria das serpentes, Boa imperator apresenta cromossomos 

sexuais homomórficos do tipo XY (Gamble et al. 2017) e sua espécie irmã, Boa constrictor, com 

a qual compartilha ancestralidade, provavelmente também apresenta um sistema XY 

homomórfico. Dessa forma, é plausível que transições entre os sistemas homomórficos (ZW e 

XY) tenham ocorrido na família Boidae sem mudanças genotípicas substanciais (ambos, XY e 

ZW são morfologicamente idênticos), como evidenciado na espécie de rã Glandirana rugosa 

(Ogata et al. 2018). 

Em nosso estudo, nós não detectamos nenhum padrão sexo-específico, utilizando 

abordagens genômicas comparativas intra e interspecificas (Figuras 3, 4 e 5), sugerindo que 

diferenças mínimas de sequências existem entre os cromossomos sexuais de Boa (pair 4). Padrão 

similar já foi evidenciado na família Sanziniidae, grupo irmão da família Boidae (Figure 8) 

(Augstenová et al. 2018) mas, curiosamente, os cromossomos Z e W de Acrantophis sp. cf. 

dumerili são morfologicamente bem diferenciados. 
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Figura 8. Relações entre os quatro principais grupos existentes de Serpentes, evidenciando transições entre 

sistemas homomórficos e heteromórficos ZW-XY-ZW ao longo de sua evolução. Árvore filogenética adaptada de 

Pyron et al. (2014) e Reynolds et al. (2014). 

 

Embora o CGH venha sendo utilizado como uma valiosa ferramenta na identificação de 

cromossomos sexuais indiferenciados ou crípticos em uma gama de vertebrados (Traut e 

Winking 2001; Ezaz et al. 2005; 2006b; Freitas et al. 2018; Sember et al. 2018; de Moraes et al. 

2019), esta técnica, em alguns casos, não é tão resolutiva em detectar domínios sexo-específicos 

(mesmo em cromossomos sexuais bem diferenciados). Isto já foi visto em anfíbios (Gazoni et al. 

2018) e no bem difirenciado sistema ZW, presente em Acrantophis sp. cf. dumerili (Booidea) 

(Augstenová et al. 2018). Talvez algumas linhagens ancestrais ainda precisem de mais tempo 

para alcançar assinaturas sexo-específicas (como mudanças morfológicas, acúmulo de 

sequências, heterocromatinização), ou simplesmente utilizem mecanismos alternativos para a 

evolução de cromossomos sexuais, o que os torna de difícil detecção, especialmente quando eles 

retém grandes traços de homologia, como aqui observado em Boa constrictor. 

Nossas análises comparativas sugerem que Henophidia e Caenophidia, de fato, seguiram 

rotas evolutivas diferentes em relação aos seus cromossomos sexuais. Muitos genes 

compartilham ancestralidade entre os cromossomos XY homomórficos de Python (naquela época 
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considerado Z e W) e o cromossomo Z de Caenophidia (Matsubara et al. 2006), sugerindo que 

X, Y e Z podem facilmente passar por transições em linhagens ancestrais, conferida pela 

similaridade de morfologia e conteúdo gênico. Por exemplo, embora localizados em diferentes 

posições em relação às outras linhagens de serpentes, os genes ligados ao par 4 de Boa 

constrictor (macho e fêmea) apontam para uma homologia direta com o par 4 de Python molurus 

(XY), Protobothrops flavoriridis (ZW) e Elaphe quadrivirgata (ZW) (Figure 9). 

Essa ancestralidade compartilhada, apesar de finos ajustes na posição gênica, indica que 

Henophidia e Caenophidia não compartilham o mesmo set gênico de determinação sexual, uma 

vez que outros genes localizados nos cromossomos XY homomórficos de Boa também 

apresentam homologia com o par 2 autossômico de Elaphe quadrivirgata (Caenophidia), o qual 

corresponde parcialmente ao cromossomo Z em Aves. Além disso, o mapeamento com as sondas 

BaW forneceram forte evidência de que Caenophidia e Henophidia, de fato, não compartilham o 

mesmo cromossomo sexual, uma vez que o W da Amazonian Pit Viper possui homologia com o 

par 7 da Amazonian Red-Tailed Boa (Boa constrictor) e não com o par homomórfico (par 4) 

(Figure 6). Já, no grupo irmão (Sanziniidae) corresponde a um Sistema ZW bem diferenciado 

(Augstenová et al. 2018). 

CGH também revelou que dentre as sete espécies de Caenophidia, envolvidas em nosso 

estudo comparativo, seis delas apresentam segmentos conservados no par 7 da Amazonian Red-

Tailed Boa, que de alguma forma apresenta homologia com o bem diferenciado cromossomo W 

de Caenophidia. Talvez, o par 7 pode representar um grande segmento conservado do ancestral 

de Henophidians e Caenophidians. Mas, para entender o real status das transições ZW-XY-ZW, 

uma combinação de sequenciamento de genomas e citogenética molecular se fazem necessários, 

especialmente em representantes dos quatro principais clados da Subordem Serpentes 

(Typhlopoidea ZW, Pythonoidea XY, Booidea ZW/XY e Colubroidea ZW) (Figure 8), onde o 

sistema XY apareceu apenas duas vezes e de forma indiferenciada. 
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Figura 9. Comparação de seis BACs, localizados no par 4 da Amazonian Red-Tailed Boa (Boa constrictor) com 

Lagartos, Serpentes e Aves. O mapeamento dos BACs, além de identificar homologias com cromossomos 

autossômicos e cromossomos sexuais, também indica um reposicionamento de genes, ocorrido ao longo da evolução 

desses grupos. 

Notavelmente, nosso estudo revelou que o par 4 de Boa também apresenta homologias 

com Z, W e o par 2 de Aves (Figure 9). Enquanto o Z de Aves corresponde, parcialmente, ao par 

2 de Squamatas (Lagartos e Serpentes) (O’Meally et al. 2010; Ezaz et al. 2016; Singchat et al. 

2018), no entanto, pelo menos 2 genes (CHD1, APTX) localizados no par 4 da Amazonian red-

tailed Boa também compartilha homologia com o par 2 da Serpente listrada Japonesa e o Dragão 

Barbado Australiano. 
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Como previamente hipotetizado por Ezaz et al. (2016), a homeologia do cromossomo Z 

entre diferentes clados de Squamata e Aves poderia representar parte de um super cromossomo 

sexual ancestral para Amniotas (Ezaz et al. 2016; Singchat et al. 2018). Curiosamente, dois 

genes ligados ao sexo no Dragão Barbado também apresentam homeologias com o par 2 

(OPRD1 e RCC1) e 7 (NR5A2) da Amazonian Red-tailed Boa (Figure 10). Esses genes se 

encontram nos cromossomos 17 e 23 de Aves (Deakin et al. 2016). Coincidentemente, 

OPRD1/RCC1 e NR5A2 também apresentaram padrão similar às Anacondas amarela e verde 

(Eunectes notaeus e Eunectes murinus), Cerrado Rainbow Boa (Epicrates crassus) e Amazonian 

Puffer Snake (Spilotes pullatus) (dados não publicados). 

Embora a homeologia do par 2 de Squamatas e o cromossomo Z de Aves seja 

considerada uma característica conservada ao longo das linhagens (Ezaz et al. 2009b; 2016; 

Srikulnath et al. 2009; Pokorná et al. 2011; Ezaz e Deakin 2014; Singchat et al. 2018), o par 2 da 

Amazonian Red-Tailed Boa também compartilha homeologias com os cromossomos 17 e 23 da 

galinha, enquanto que o Z, W e par 2, com os cromossomos sexuais homomórficos da 

Amazonian Red-Tailed Boa (par 4) (Figures 9 e 10). Isso ressalta as homeologias e 

ancestralidade tanto entre grupos próximos como entre aqueles distantemente relacionados, 

possivelmente remanescentes de uma história evolutiva comum entre Aves e Répteis. 

 

Figura 10. Mapeamento comparativo de dois genes ligados ao sexo no Bearded Dragon (Pogona vitticeps) 

com Amazonian Red-Tailed Boa (Boa constrictor) e galinha (Gallus gallus). 
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É realmente intrigante, que após a divergência de Henophidia e Caenophidia, no Cretácio 

superior (~85 MYR) (Hsiang et al. 2015; Harrington e Reeder 2017), as serpentes ainda 

mantenham grandes segmentos genômicos conservados, mesmo após tanto tempo de evolução 

independente (Figure 11). Ainda mais intrigante é que algumas linhagens próximas (C. terrificus 

e C. ruruima) mostrem um padrão diferente de hibridização de DNAg nos cromossomos de Boa 

constrictor (Figuras 5 b-c, 11) que, talvez, seja produto de particularidades a nivel de espécie. 

Para as duas Rattle Snakes, apenas C. terrificus compartilhou sequências no par XY 

homomórfico da Amazonian Red-tailed Boa. Da mesma forma, espécies de Bothrops (Green Pit 

viper, Forest Pit viper e Amazonian Pit viper) mostraram padrão divergente nos cromossomos de 

Boa (Figuras 4b-c, 6). 

Essa paisagem evolutiva é, provavelmente, produto dos mecanismos que moldaram os 

processos de diferenciação cariotípica durante a evolução. Por exemplo, a associação com 

Elementos Transponíveis e com SSRs (Simple Short Repeats), que desencadeiam e 

desempenham um importante papel na arquitetura genômica, levando a processos independentes 

de evolução (ex: silenciamento, deleções ou aumento de regiões genômicas) (Lippman et al. 

2004; Ezaz e Deakin 2014; Chalopin 2015; Li et al. 2016). Este parece ser também o caso dos 

Henophidian e Caenophidia aqui analisados. 
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Figura 11. Relações entre Henophidia e Caenophidia evidenciando o mapeamento de DNAg dos Caenophidia nos 

cromossomos de Boa constrictor. Árvore filogenética adaptda de Figueroa et al. (2016). 
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Independente de padrões divergentes, todas as espécies de Caenophidia aqui utilizadas 

compartilharam homologias com os cromossomos de B. constrictor (Henophidia), representando 

uma possível herança ancestral e a miríade de padrões de hibridização seria devido ao “tempo” 

de divergência de sequências e dos mecanismos transientes evolutivos, ao longo de ~85my de 

divergência. No entanto, nós não conseguimos identificar nenhum padrão sexo-específico nos 

cromossomos de Boa a partir do DNAg das espécies de Caenophidia aqui utilizadas e nem com o 

cromossomo W de Bothrops atrox (BaW), que de alguma forma apresentou o mesmo padrão em 

machos e fêmeas da Amazonian Red-Tailed Boa. De fato, isso não é tão surpreendente, uma vez 

que nem mesmo dentro das comparações intraespecíficas em Boa, não evidenciamos tal padrão 

sexo-específico. 

Esta ausência de padrões sexo-específicos em Boa (XY), a partir dos DNAg de 

Caenophidia (ZW), é, provavelmente, devido ao fato de os genes de determinação sexual nas 

linhagens antigas de serpentes não serem os mesmos encontrados nas linhagens mais recentes. 

Portanto, não compartilham qualquer similaridade com os genes ligados ao sexo em Boa. Isso 

sugere uma evolução independente de cromossomos sexuais nas diferentes linhagens de 

serpentes, mas em ressalvas, dada a similaridade de morfologia e conteúdo gênico do par 4 em 

Henophidia e Caenophidia, nós não pudemos inferir, conclusivamente, qual sistema 

homomórfico de determinação sexual realmente ocorre em Boa, XY ou ZW (Boidae and 

Pythonidae). Mas, independente disso, nossos dados fornecem evidências inéditas de que 

Henophidia e Caenophidia possuem uma história evolutiva em comum, mas com diferentes 

conjuntos de genes determinantes do sexo, seguindo trajetórias evolutivas diferentes. No entanto, 

em Henophidia, o real status de homologia do sistema XY homomórfico de Boa e o sistema ZW 

heteromórfico presente no grupo irmão (Sanziniidae) ainda precisam ser investigados, o que irá 

requerer o desenvolvimento de sondas dos genes ligados ao cromossomo Y de Boa, para 

mapeamentos comparativos. Tal combinação de métodos genômicos e citogenéticos irão nos 

permitir descobrir a dinâmica da história evolutiva e transições entre XY e ZW nos principais 

clados que compões a Subordem Serpentes. 
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CONCLUSÕES GERAIS 

Os dados desta tese preenchem uma lacuna no entendimento da citotaxonomia e processos de 

evolução cromossômica dos Boídeos Neotropicais e, a partir destes dados fica evidente que que 

o cariótipo deste grupo não é tão conservado quanto se imaginava, visto que cada taxon 

analisado possui uma particular história evolutiva. 

Nosso estudo de fato conseguiu desvendar o quebra cabeça da evolução cariotípica dos Boídeos 

Neotropicais. Detalhamos eventos de diversificação citogenômica na família Boidae, 

identificando que processos mediados por fissões cromossômicas estiveram envolvidos na atual 

conformação cariotípica dessas serpentes. 

Identificamos que os cromossomos sexuais nas diferentes linhagens de serpentes evoluiram de 

forma independente e múltiplas vezes, mas que ainda assim, compartilham seguimentos 

genômicos, produto de uma herança relacionada a sua história evolutiva.  

Henophidia e Caenophidia de fato possuem uma história evolutiva em comum, mas com 

diferentes conjuntos de genes determinantes do sexo, seguindo trajetórias evolutivas diferentes, 

mesmo com similaridades entre os sistemas XY e ZW, o que conferiu a possibilidade de eventos 

de transição entre esses sistemas ao longo de sua evolução. 
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 Apêndice 01: Lista de espécies e nomes comuns. 

Família Espécie Nome Comum Nome em Inglês 

Boidae Boa constrictor Jibóia Amazônica Red-tailed Boa 

 Boa amarali Jibóia do Cerrado Boa 

 Boa occidentalis Jibóia Argentina Argentine Boa 

 Corallus caninus Jibóia Esmeralda Emerald tree Boa 

 Corallus batesii Jibóia Esmeralda Emerald tree Boa 

 Corallus hortulana Jiboínha Amazon tree Boa 

 Eunectes murinus Sucuri Verde Green Anaconda 

 Eunectes notaeus Sucuri Amarela Yellow Anaconda 

 Eunectes deschauenseei Sucuri Malhada Dark Spotted Anaconda 

 Epicrates cenchria Jibóia Arco-Íris Amazonian Rainbow Boa 

 Epicrates maurus Jibóia Arco-Íris North Rainbow Boa 

 Epicrates crassus Jibóia Arco-Íris Cerrado Rainbow Boa 

 Epicrates assisi Jibóia Arco-Íris Caatinga Rainbow Boa 

    

Viperidae Bothrops atrox Jararaca Amazônica Amazonian Pitviper 

 Bothrops bilineatus Jararaca Esmeralda Emerald Pitviper 

 Bothrops taeniatus Jararaca Musgo Forest Pitviper 

 Lachesis muta Surucucu Bushmaster 

 Crotalus terrificus Cascavél Rattle Snake 

 Crotalus ruruima Cascavél Rattle Snake 

    

Colubridae Mastigodryas boddaerti Biru Listrada Amazonian Racer 



 

113 

 

 Spilotes pullatus Caninana Puffer Snake 

 Spilotes sulphureus Caninana Verde Puffer Snake 

 

 

 

 

 

 

Apêndice 02: Publicação capítulo 1. 



 

114 

 



 

115 

 



 

116 

 



 

117 

 



 

118 

 



 

119 

 



 

120 

 



 

121 

 



 

122 

 



 

123 

 



 

124 

 



 

125 

 



 

126 

 



 

127 

 



 

128 

 



 

129 

 

 

 

 

 



 

130 

 

Apêndice 03: Publicação capítulo 3. 
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Apêndice 04: Publicação capítulo 4. 
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